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Ata da 260a Sessão, Solene, Matutina, 
em 29 de setembro de 2009

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Aldo Rebelo, 
Jô Moraes, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I – ABERTURA DA SESSÃO 
(Às 9 horas e 51 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Declaro 
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. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Fica dis-

pensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 

à leitura do expediente.
O SR. WILLIAM WOO, servindo como 1º Secre-

tário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Aviso nº 185/2009/MC

Brasília, 24 de setembro de 2009

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

Assunto: Relatório Final da CPI das Escutas Telefô-
nicas Clandestinas

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, reporto-me ao 

Aviso nº 538/SE-C.Civil, de 3 de agosto de 2009 (có-
pia anexa), em que a Exma Senhora Ministra de Esta-
do Chefe da Casa Civil da Presidência da República 
transmite cópia do Ofício nº 1.261, de 29 de junho do 
corrente ano, dessa Câmara dos Deputados, referente 
ao Relatório Final da “Comissão Parlamentar de Inqué-
rito com a finalidade de investigar escutas telefônicas 
clandestinas/ilegais”, bem como solicita análise das 
recomendações constantes do referido documento.

Relativamente ao assunto, encaminho a Vos-
sa Excelência cópia do Ofício nº 1.374/2009 – SPB/
SPV/SUE – Anatel, de 14 de setembro de 2009, do 
Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL), contendo as informações pertinentes, no 
que concerne às medidas adotadas para cumprimen-
to das recomendações emanadas dessa Casa do 
Congresso Nacional.

Atenciosamente, – Hélio Costa, Ministro de Es-
tado das Comunicações.

Ofício nº 1.374/2009 – SPB/SPV/SUE – Anatel

Brasília, 14 de setembro de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Hélio Costa
Ministro de Estado das Comunicações Esplanada dos 
Ministérios, Bloco R, sala 801 – CEP. 70044-900
Brasília – DF

Senhor Ministro,
1. Refiro-me ao Ofício nº 1.182/2009/MC, da-

tado de 5 de agosto de 2009 e protocolado nesta 
Agência sob o nº 53500.017634/2009, por meio do 
qual Vossa Excelência encaminha, para manifestação 
desta Agência, cópia do Aviso n° 538/SE – C.Civil, o 
qual solicita análise das recomendações constantes 
do relatório em referência.

2. Inicialmente, esclareço que a regulamentação 
vigente da Anatel trata a questão da inviolabilidade e 
do sigilo das comunicações dos usuários dos serviços, 
em conformidade com a Lei Geral de Telecomunica-
ções (Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997), cons-
tando dos regulamentos do serviço telefônico fixo 
comutado (STFC) e do serviço móvel pessoal (SMP), 
disposições relacionadas ao assunto. Além dessa re-
gulamentação, a Anatel ainda empreende ações de 
acompanhamento e fiscalização, de modo a reforçar 
o cumprimento das regras.

3. O tema da segurança da informação é, também, 
recorrente em reuniões periódicas mantidas com as 
empresas, em que são apresentadas ações adotadas 
e firmados compromissos para melhoria contínua.

4. No que concerne à regulamentação dos 
serviços, ressalto a inclusão de disposições relati-
vas à obrigação das empresas em tomar disponíveis 
os recursos tecnológicos e facilidades necessários 
à suspensão do sigilo, determinada por autoridade 

SEÇÃO I
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judiciária ou legalmente investida desses poderes, 
além de determinação para que os meios necessá-
rios integrem a infraestrutura daquelas empresas.

5. Além disso, a Anatel interage diretamente com 
o Conselho Nacional de Justiça e acompanha as tra-
tativas do Órgão perante as prestadoras dos serviços, 
a fim de que as demandas do Judiciário sejam adequa-
damente atendidas, resguardando-se o sigilo necessário 
por força do mandamento constitucional.

6. Relativamente aos requisitos para provimen-
to da infraestrutura necessária à suspensão de sigilo, 
após entendimentos realizados com diversos órgãos 
governamentais, inclusive Polícias Estaduais e Federal, 
Conselho Nacional de Justiça e Grupo Nacional de Com-
bate às Organizações Criminosas, a Anatel iniciou es-
tudo para atualização da regulamentação acerca desse 
tema, tendo como base, entretanto, o Projeto de Lei nº 
3.272/2008, que trata da modificação da Lei nº 9.296, 
de 24 de julho de 1996, utilizada na regulamentação 
dos serviços pela Anatel.

7. Convém assinalar, todavia, que no desenvolvi-
mento do estudo, constatou-se dificuldade de compor 
regulamentação que contemplasse todas as situações 
de quebra de sigilo, considerando as diferenças opera-
cionais das autoridades policiais no território nacional. 
Essa conclusão havia também sido constatada em tra-
tativas anteriores realizadas pela Anatel junto àquelas 
autoridades, não se obtendo êxito na tentativa de padro-
nização dos procedimentos, tanto no que se refere à in-
fraestrutura como aos recursos envolvidos.

8. Independentemente das situações a considerar 
para conclusão do estudo, o Projeto de Lei nº 3.272/2008 
encontra-se em curso nas Casas Legislativas, em re-
gime de prioridade, razão pela qual aguarda-se sua 
tramitação para regulamentação da matéria de forma 
alinhada às novas diretivas legais.

Respeitosamente, – Ronaldo Mota Sardenberg, 
Presidente.

Publique-se o ofício e, após, arquive-se 
junto aos autos da Comissão Parlamentar de 
Inquérito com a finalidade de investigar escu-
tas telefônicas clandestinas/ilegais, conforme 
denúncia publicada na revista Veja, edição 
2.022, n° 33, de 22 de agosto de 2007.

Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

MENSAGEM N° 731, DE 2009 
(Do Poder Executivo) 

Aviso n° 672/2009 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que outorgam con-
cessões às entidades abaixo relacionadas 

para explorarem pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão em onda média: Decreto de 
27 de fevereiro de 2009 (DOU do dia 2 de 
março subsequente):

– TVR nº 1.745/2009 – Empresa de Ra-
diodifusão Alfa Centauro Ltda., no Município 
de Prainha – PA;

TVR nº 1.746/2009 – Nortão Comuni-
cação e Publicidade Ltda., no Município de 
Santo Antônio do Içá – AM;

– TVR nº 1.747/2009 – Nortão Comuni-
cação e Publicidade Ltda., no Município de 
São Gabriel da Cachoeira – AM;

Decreto de 10 de junho de 2009 (DOU 
do dia 12 subsequente):

– TVR nº 1.748/2009 – Rádio e Televisão 
Belo Monte Ltda., no Município de Senador 
José Porfirio, Estado do Pará;

– TVR nº 1.749/2009 – Camy Telecomuni-
cações Ltda., no Município de Campo Grande, 
Estado de Mato Grosso do Sul;

Decreto de 17 de julho de 2009 (DOU do 
dia 20 subsequente):

– TVR nº 1.750/2009 – Amazônia Comu-
nicações Ltda., no Município de Moju – PA; 

– TVR nº 1.751/2009 – Sistema de Rádio 
e Televisão Vale do Sucuriú Ltda., no Municí-
pio de Nioaque – MS;

– TVR nº 1.752/2009 – Beija-Flor Radiodi-
fusão Ltda., no Município de Itaituba – PA;

– TVR nº 1.753/2009 – Beija-Flor Radio-
difusão Ltda., no Município de São Domingos 
do Capim – PA;

– TVR nº 1.754/2009 – Sistema de Rádio 
e Televisão Vale do Sucuriú Ltda., no Municí-
pio de Ribas do Rio Pardo – MS;

– TVR nº 1.755/2009 – Empresa de Ra-
diodifusão Alfa Centauro Ltda., no Município 
de Almeirim – PA;

– TVR nº 1.756/2009 – Rede União de 
Rádio e Televisão do Pará Ltda., no Município 
de Barcarena – PA;

– TVR nº 1.757/2009 – Rádio Comunica-
ção LMW Ltda. – ME, no Município de Jauru 
– MT; e

– TVR nº 1.758/2009 – Rádio Comuni-
cação LMW Ltda. – ME, no Município de Vila 
Bela da Santíssima Trindade – MT.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)).

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
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apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que outorgam concessões às 
entidades abaixo relacionadas para explorarem, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viços de radiodifusão sonora em onda média:

Decreto de 27 de fevereiro de 2009 (DOU do dia 
2 de março subsequente):

1 – Empresa de Radiodifusão Alfa Centauro Ltda., 
no Município de Prainha – PA;

2 – Nortão Comunicação e Publicidade Ltda., no 
Município de Santo Antônio do Içá – AM;

3 – Nortão Comunicação e Publicidade Ltda., no 
Município de São Gabriel da Cachoeira – AM;

Decreto de 10 de junho de 2009 (DOU do dia 12 
subsequente):

4 – Rádio e Televisão Belo Monte Ltda., no Muni-
cípio de Senador José Porfirio, Estado do Pará;

5 – Camy Telecomunicações Ltda., no Município 
de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul;

Decreto de 17 de julho de 2009 (DOU do dia 20 
subsequente):

6 – Amazônia Comunicações Ltda., no Município 
de Moju – PA;

7 – Sistema de Rádio e Televisão Vale do Sucuriú 
Ltda., no Município de Nioaque – MS;

8 – Beija-Flor Radiodifusão Ltda., no Município 
de Itaituba – PA;

9 – Beija-Flor Radiodifusão Ltda., no Município 
de São Domingos do Capim – PA;

10. Sistema de Rádio e Televisão Vale do Sucuriú 
Ltda., no Município de Ribas do Rio Pardo – MS;

11. Empresa de Radiodifusão Alfa Centauro Ltda., 
no Município de Almeirim – PA;

12. Rede União de Rádio e Televisão do Pará 
Ltda., no Município de Barcarena – PA;

13. Rádio Comunicação LMW Ltda. – ME, no 
Município de Jauru – MT; e

14. Rádio Comunicação LMW Ltda. – ME, no Mu-
nicípio de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT.

Brasília, 4 de setembro de 2009. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009

Outorga concessão à Empresa de Ra-
diodifusão Alfa Centauro Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, no Município de Prainha, Es-
tado do Pará.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de 

agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art. 29 
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
e o que consta do Processo nº 53720.000490/2001, 
Concorrência nº 058/2001 – SSR/MC,

Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Empresa de 

Radiodifusão Alfa Centauro Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no Município 
de Prainha, Estado do Pará.

Art. 2º A concessão ora outorgada reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º O contrato decorrente desta concessão 
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a con-
tar da data de publicação da deliberação de que trata 
o art. 3º.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 27 de fevereiro de 2009; 188º da Inde-
pendência e 121º da República.

Referendado eletronicamente por: – Helio Calixto 
da Costa.

EM Nº 593/2008-MC

Brasília, 15 de outubro de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 58/2001-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de ra-
diodifusão sonora em ondas médias, no Município de 
Prainha, Estado do Pará.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legis-
lação específica de radiodifusão, concluiu que a Em-
presa de Radiodifusão Alfa Centauro Ltda. (Processo 
nº 53720.000490/2001) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tomando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a concessão, na forma da 
Portaria inclusa.
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3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009

Outorga concessão a Nortão Comu-
nicação e Publicidade Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de Santo Antônio do 
Içá, Estado do Amazonas.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art. 29 
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
e o que consta do Processo nº 53630.000143/2002, 
Concorrência nº 146/2001-SSR/MC, Decreta:

Art. 1º Fica outorgada concessão a Nortão Comu-
nicação e Publicidade Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no Município de 
Santo Antônio do Içá, Estado do Amazonas.

Art. 2º A concessão ora outorgada reger-se-á pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, 
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º O contrato decorrente desta concessão deve-
rá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data 
da publicação da deliberação de que trata o art. 3º.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 27 de fevereiro de 2009; 188º da Inde-
pendência e 121º da República. – Referendado eletro-
nicamente por: Helio Calixto da Costa.

EM nº 634/2008-MC

Brasília, 21 de novembro de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 146/2001-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de ra-
diodifusão sonora em ondas médias, no Município de 
Santo Antônio do Içá, Estado do Amazonas.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e suas 

alterações, depois de analisar a documentação de habi-
litação e as propostas técnica e de preço pela outorga 
das entidades proponentes, com observância da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específi-
ca de radiodifusão, concluiu que a Nortão Comunicação 
e Publicidade Ltda. (Processo nº 53630.000143/2002) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter-
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a concessão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Helio Calixto da Costa

DECRETO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009

Outorga concessão a Nortão Comu-
nicação e Publicidade Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, no Município de São Gabriel da Ca-
choeira, Estado do Amazonas.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art. 29 
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, 
e o que consta do Processo nº 53630.000143/2002, 
Concorrência nº 146/2001 -S SR/MC, Decreta:

Art.1º Fica outorgada concessão a Nortão Comu-
nicação e Publicidade Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, no Município de 
São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas.

Art. 2º A concessão ora outorgada reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º O contrato decorrente desta concessão deve-
rá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da data 
da publicação da deliberação de que trata o art. 3º.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 27 de fevereiro de 2009; 188º da Inde-
pendência e 121º da República. – Referendado eletro-
nicamente por: Helio Calixto da Costa
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EM nº 594/2008-MC

Brasília, 15 de outubro de 2008

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 146/2001-SSR/
MC, com vistas à implantação de uma estação de ra-
diodifusão sonora em ondas médias, no Município de 
São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituí-
da pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, 
e suas alterações, depois de analisar a documenta-
ção de habilitação e as propostas técnica e de preço 
pela outorga das entidades proponentes, com obser-

vância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
legislação específica de radiodifusão, concluiu que a 
Nortão Comunicação e Publicidade Ltda. (Processo 
nº 53630.000143/2002) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, 
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a concessão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
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MENSAGEM N° 742, DE 2009 
(Do Poder executivo) 

AVISO N° 68312009 – C. Civil

Acordo de Cooperação Educacional 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Bot-
suana, celebrado em Gaborone, em 11 de 
junho de 2009.

Despacho: Às Comissões de: Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Educação e 
Cultura; e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores, 
o texto do Acordo de Cooperação Educacional entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Botsuana, celebrado em Gaborone, 
em 11 de junho de 2009. 

Brasília, 9 de setembro de 2009. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 258 MRE – KCEE-BRAS-BOTS

Brasília, 16 de julho de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa 

Excelência o anexo texto do Acordo de Coope-
ração Educacional entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e Governo da República de 
Botsuana, celebrado em Gaborone, em 11 de ju-
nho de 2009.

2. O referido Acordo é o primeiro instrumento as-
sinado entre os dois países no campo da cooperação 
educacional, e estabelece como compromisso princi-
pal fomentar as relações entre os países, com vistas a 
contribuir para o desenvolvimento do ensino em todos 
os seus níveis e modalidades.

3. A cooperação poderá incluir, de forma não 
exaustiva, o intercâmbio de estudantes, professo-
res e pesquisadores, além de programas e projetos 
desenvolvidos pelos Ministérios de Educação de 
ambas as Partes, incluindo programas de bolsas 
de estudos oferecidos de acordo com as legisla-
ções internas.

4. A assinatura do referido Acordo está em 
consonância com a promoção do desenvolvimento 

por meio do estímulo à educação de qualidade, da 
promoção da língua portuguesa, e da aproximação 
entre os países em desenvolvimento, em especial 
no continente africano – prioridade da política ex-
terna do Brasil.

5. O Ministério da Educação participou da ela-
boração do texto do Acordo em apreço e aprovou sua 
versão final.

6. À luz do exposto e com vistas ao encami-
nhamento do assunto à apreciação do Congresso 
Nacional, em conformidade com o art. 49, inciso I, 
combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição 
Federal, submeto a Vossa Excelência o anexo projeto 
de Mensagem, acompanhado de cópias autenticadas 
do Acordo.

Respeitosamente, – Assinado eletronicamente 
por: Samuel Pinheiro Guimarães Neto.

ACORDO DE COOPERAÇÃO EDUCACIONAL  
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA  

FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA  
REPÚBLICA DE BOTSUANA

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República de Botsuana (doravante 

denominados como “Partes”);
Reconhecendo a importância da cooperação en-

tre ambos os países no plano educacional,
Conscientes de que o acelerado desenvolvimento 

científico e tecnológico global exige uma nova visão para 
buscar a excelência de seus recursos humanos, e

No intuito de incrementar a cooperação educa-
cional e interuniversitária entre ambos os países, re-
forçando a amizade, entre o Brasil e Botsuana,

Resolvem celebrar o seguinte Acordo no campo 
da cooperação educacional:

Artigo I

As Partes comprometem-se a fomentar as rela-
ções entre os dois países no âmbito da cooperação 
educacional, de modo a contribuir para o desenvolvi-
mento do ensino em todos os seus níveis e modalida-
des, observadas as legislações nacionais vigentes.

Artigo II

O presente Acordo, sem prejuízo dos convênios 
firmados diretamente entre instituições de ensino ou 
outras entidades afins de ambos os países, no setor 
público ou privado, tem por objetivo:

a) o fortalecimento da cooperação edu-
cacional e interuniversitária; e

b) o intercâmbio de informações e ex-
periências no campo da educação, especial-
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mente as relacionadas ao incremento da sua 
qualidade;

c) a formação e o aperfeiçoamento de 
docentes, acadêmicos e pesquisadores.

Artigo III

As Partes procurarão alcançar os objetivos es-
tabelecidos no Artigo II promovendo atividades de 
cooperação nos diferentes níveis e modalidades de 
ensino, por meio de:

a) intercâmbio de estudantes, professores, 
acadêmicos, pesquisadores, técnicos e especia-
listas para a realização de cursos de graduação 
ou pós-graduação em instituições de educação 
profissional e educação superior;

b) intercâmbio de missões de ensino e 
pesquisa;

c) elaboração e execução conjunta de 
projetos e pesquisas em áreas a serem opor-
tunamente definidas; e

d) intercâmbio de programas e projetos 
desenvolvidos pelos Ministérios da Educação 
de ambas as Partes, especialmente aqueles 
destinados à melhoria da qualidade da edu-
cação.

Artigo IV

As Partes estudarão a possibilidade de fomen-
tar o intercâmbio de estudantes e pesquisadores por 
meio de programas de bolsas existentes no País, nas 
instituições educacionais, conforme condições previa-
mente estabelecidas entre as entidades acadêmicas 
de ambos países.

Artigo V

1. O ingresso de alunos de uma Parte em cursos 
de graduação e pós-graduação da outra Parte será 
regido pelos processos seletivos nacionais aplicados 
por cada Parte.

2. Os estudantes que se beneficiarem de acordos 
ou programas específicos estarão sujeitos às normas 
e procedimentos de seleção estabelecidos por esses 
instrumentos.

Artigo VI

O reconhecimento e/ou revalidação, em uma das 
Partes, de diplomas e títulos acadêmicos outorgados 
por instituições de ensino superior da outra, estará su-
jeito à legislação nacional correspondente.

Artigo VII

As Partes se comprometem a promover a difu-
são e o ensino de sua língua e cultura no território da 
outra Parte.

Artigo VIII

As Partes definirão, por instrumentos adequa-
dos, as modalidades de financiamento das atividades 
previstas neste Acordo.

Artigo IX

Cada Parte notificará a outra, pelos canais di-
plomáticos, do cumprimento de todas as formalidades 
legais internas necessárias para a aprovação desse 
Acordo, o qual entrará em vigor na data de recepção 
da última notificação.

O presente Acordo terá vigência inicial de 5 (cinco) 
anos, renovável automaticamente por iguais períodos, 
a menos que uma das Partes o denuncie, por escrito, 
pelos canais diplomáticos, mediante aviso prévio de 
seis (6) meses.

O presente Acordo poderá ser emendado de 
comum acordo entre as Partes, pelos canais diplo-
máticos.

O término do presente Acordo não afetará a con-
clusão dos programas e projetos em andamento.

Assinado em Gaborone, em 11 de junho de 2009, 
em 2 (dois) exemplares originais, em português e em 
inglês, sendo ambos igualmente autênticos.

Pelo Governo da República de Federativa do Bra-
sil – Ruy Nunes Pinto Gueira, Subsecretario-Geral 
de Cooperação e de Promoção Comercial.

Pelo Governo da República de Botsuana – Jacob 
D. Nkate, Ministro da Educação e do Desenvolvimento 
de Capacidades.

Ofício nº 1.730/2009/CN-CNMP

Brasília, 14 de setembro de 2009

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

Assunto: Relatório Final da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (escutas telefônicas ilegais)

Senhor Presidente,
Cumprimentado-o cordialmente, informo a Vossa 

Excelência que esta Corregedoria Nacional do Ministério 
Público, a partir do conhecimento do Relatório Final da 
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar 
interceptações telefônicas clandestinas e ilegais, encami-
nhado pelo Ofício n° 1.264/2009/SGM/P, deliberou pela 
instauração de reclamações disciplinares para apuração 
de eventual falta funcional praticada por membros do Mi-
nistério Público, na forma do despacho anexo.

No ensejo, apresento-lhe protestos de elevada 
estima e distinta consideração. – Sandro José Neis 
– Corregedor Nacional do Ministério Público
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Ref.: Ofício PGR/GAB/n° 910

Oficio n° 1.264/2009/SGM/P – Câmara dos Deputados

Despacho

Cuidam os ofícios em epígrafe do encaminhamen-
to a esta Corregedoria Nacional de cópia do Relatório 
Final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada 
a investigar interceptações telefônicas clandestinas e 
ilegais, com a documentação que o acompanha.

Da análise do extenso material enviado, depre-
ende-se que a sua remessa ao Conselho Nacional do 
Ministério Público objetiva o exame dos fatos reunidos 
no item 8.3.2, a saber:

a) exame da regularidade dos pro-
cedimentos de investigação do Ministério 
Público Federal de São Paulo referentes 
ao crime de interceptação ilegal de que foi 
vítima a juíza federal Dra Cláudia Manto-
vani Arruga;

b) exame da regularidade dos procedi-
mentos de investigação do Ministério Público 
referentes às interceptações telefônicas de que 
foi vítima o Sr. Paulo Marinho, que supostamen-
te teve os números de seus telefones inseridos 
em um rol de investigados de organização cri-
minosa, e autorizados judicialmente.

c) apreciação da conduta do Procurador 
da República Guilherme Zanina Schelb quan-
to aos pedidos de procedimentos de escutas 
telefônicas executadas pela Polícia Rodoviária 
Federal; conforme relatado pelo Juiz Federal 
da 7a Vara Federal em São Paulo, Dr. Ali Ma-
zloum, em depoimento no dia 15 de maio de 
2008, nesta CPI.

d) apreciação dos procedimentos de apu-
ração adotados pelo Ministério Público Federal 
quanto ao caso de escutas telefônicas clandes-
tinas de que foi vítima a Drª Cláudia Fernanda 
de Oliveira Pereira, Procuradora do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal;

e) apreciação dos procedimentos de apu-
ração adotados pelo Ministério Público Federal 
quanto à interceptação telefônica na Operação 
Lince da Polícia Federal, que, segundo infor-
mações, foi autorizada com base em simples 
denúncia anônima;

f) apreciação das condutas de Membros 
dos Ministérios Estaduais nos fatos comunica-
dos a essa CPI: a realização de escutas sem 
autorização judicial pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo, no período de 6-7-2003 a 
21-7-2003, na Ação Penal nº 1.836/2008, da 2a 
Vara Criminal de Mogi das Cruzes (SP), prova 

anulada por meio do HC 990.08.0960059-8; a 
participação de pessoa estranha ao quadro da 
Polícia Civil nas interceptações da Operação 
Tentáculo, que resultou na Ação Penal 629-7, 
da 3ª Vara Criminal de Brasília (DF).

Colhe-se ainda, do voto em separado proferido 
pelo eminente Deputado Federal Marcelo Itagiba, dig-
no Presidente da mencionada Comissão Parlamentar 
de Inquérito, notícia de que a Promotora de Justiça do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Drª 
Dora Beatriz Wilson da Costa, lotada na 26a Promo-
toria de Investigação Penal – 1a Central de Inquéritos, 
teria promovido de forma inadequada o arquivamento 
dos autos de inquérito policial n° 519/204 – DRCI, a 
recomendar a análise para verificar “se realmente fo-
ram realizados os esforços esperados do Parquet no 
desvelamento do fato delituoso”, tendo o ilustre parla-
mentar, inclusive, acenado com a hipótese de eventual 
ocorrência de prevaricação (p. 51). A matéria guarda 
inequívoca relação com o já destacado acontecimento 
narrado no item 8.3.2, letra b.

Verifica-se, por fim, que conjuntamente os emi-
nentes Deputados Federais Willian Woo, Paulo Abi 
Ackel, João Campos, Gustavo Fruet, Vanderlei Ma-
cris e Raul Jungman ofertaram voto em separado 
no qual, de forma genérica, apontam para a falha 
do Ministério Público na fiscalização dos procedi-
mentos atinentes a interceptação telefônica, pois 
há “vários casos em que as escutas foram deferi-
das por juízes sem a competência legal para tal [...] 
São interceptações deferidas por varas de família, 
por varas cíveis ou por Câmara Cíveis de Tribunais 
de Justiça” (p. 62).

As várias notícias carreadas no bojo do material 
que aportou à Corregedoria Nacional do Ministério 
Público, assim sintetizadas, estão a merecer análise 
diferenciada, considerada a sua respectiva peculiari-
dade.

Nessa linha, não há como adotar providências 
na esfera disciplinar em relação aos fatos por último 
mencionados, em face da generalidade da menção 
tecida à suposta omissão do Ministério Público no 
questionamento de medidas judiciais de intercepta-
ção telefônica deferidas por juízos que não ostentam 
competência para a matéria criminal.

Não obstante, a temática das interceptações te-
lefônicas é objeto de outro procedimento em curso na 
Corregedoria Nacional, destinado à implementação 
da Resolução CNMP n° 36, em cujo bojo a questão 
poderá ser tratada.

Quanto aos fatos arrolados no item 8.3.2, acima 
referidos, não se pode afirmar de plano não configu-
rarem falta funcional, o que justamente demanda a 
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adoção de providências para a sua apuração, mesmo 
porque reduzido o material probatório referente a cada 
um dos casos ali mencionados; o subitem f, inclusive, 
não traduz nada mais do que simples assertivas, pois 
versa sobre notícias levadas ao conhecimento da dis-
tinta Comissão Parlamentar de Inquérito mas, ao que 
consta, não foram por ela apuradas.

Nesse aspecto, cumpre averiguar se houve omis-
são do MP na adoção de providências investigativas de 
suposta prática criminosa, consistente na realização 
de interceptações telefônicas sem autorização judicial 
ou fora das hipóteses legais (letras a, b, d e e, acima 
transcritos), ou mesmo se teria membro do Ministério 
Público adotado procedimento que, transbordando a 
autorização legal para restrição do direito constitucio-
nal de reserva de comunicações telefônicas, resultou 
em falta funcional (letras c e f).

Por fim, cumpre advertir de pronto que o fato 
carreado no bojo do voto em separado do eminen-
te Deputado Federal Marcelo Itagiba guarda relação 
próxima com a atividade-fim do membro do Ministério 
Público, resguardada pelo princípio da independência 
funcional. Não obstante, não há impedimento para que 
seja o fato devidamente apurado, com as cautelas adi-
cionais que está a merecer, com vistas a afastar ou 
não a possibilidade, aventada naquele voto, de ocor-
rência de negligência ou, mesmo, do ilícito penal ali 
aventado, evidentemente considerado por esta Corre-
gedoria Nacional nos seus aspectos exclusivamente 
disciplinares.

Ante o exposto, determino a instauração de 
uma reclamação disciplinar para cada um dos fatos 
acima relacionados, juntando-se cópia do presente 
despacho e dos excertos do Relatório da Comissão 
Parlamentar de Inquérito e dos votos proferidos em 
separado, bem como a documentação atinente a cada 
um dos casos, permanecendo o restante da docu-
mentação em arquivo reservado nesta Corregedoria 
Nacional, para fins de eventual consulta e posterior 
aproveitamento.

Atente a Secretaria desta Corregedoria Nacional 
para a natureza reservada de parte dos documentos 
que integram a documentação remetida a este órgão, 
adotando as providências necessárias para a manu-
tenção do sigilo.

Oficie-se à Presidente da Câmara dos Deputa-
dos, comunicando-se a adoção das providências acima 
elencadas, com cópia do presente despacho.

Brasília 1º de setembro de 2009. – Sandro José 
Heis, Corregedor Nacional do Ministério Público.

Publique-se o ofício e, após, arquive-se 
junto aos autos da Comissão Parlamentar de 
Inquérito com a finalidade de investigar escu-

tas telefônicas clandestinas/ilegais, conforme 
denúncia publicada na Revista Veja, edição 
2.022, n° 33, de 22 de agosto de 2007. 

Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 578/PT

Brasília, 28 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

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

para indicar o Deputado Iran Barbosa (PT – SE), como 
membro suplente na Comissão de Turismo e Desporto 
em substituição à Deputada Cida Diogo (PT – RJ).

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

Defiro. Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 579/PT

Brasília, 28 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

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

para indicar a Deputada Cida Diogo (PT – RJ), como 
membro suplente na Comissão de Seguridade Social 
e Família, em substituição ao Deputado Iran Barbosa 
(PT – SE).

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

Defiro. Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 536-L-DEM/09

Brasília, 29 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

José Mendonça Bezerra deixa de integrar, como mem-
bro titular, a Comissão de Viação e Transportes.

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado, 
Líder do Democratas.

Defiro. Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.
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OF. B/249/09

Brasília, 28 de setembro de 2009

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação dos De-

putados Rodrigo Rollemberg (PSB – DF) e Giovanni 
Queiroz (PDT – PA) para titulares, Aldo Rebelo (PCdoB 
– SP) e Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM) para suplen-
tes, da Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer ao Projeto de Lei nº 1876, de 1999, do Sr. Sérgio 
Carvalho, que “dispõe sobre Áreas de Preservação 
Permanente, Reserva Legal, exploração florestal e dá 
outras providências” (revoga a Lei nº 4.771, de 1965 – 
Código Florestal; altera a Lei nº 9.605, de 1998), em 
substituição aos já indicados.

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

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF/B/258/09

Brasília, 28 de setembro de 2008

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

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que a Deputada Sueli 

Vidigal (PDT – ES) solicitou seu desligamento das se-
guintes comissões:

• Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática – Suplente

• CPI – Desaparecimento de Crianças e 
Adolescentes – Titular

• PL nº 4.212/04 – Reforma Universitá-
ria – Titular

• PL nº 1.627/07 – Atendimento Socioe-
ducativo – Titular

• PEC nº 270/08 – Proventos Integrais 
na Invalidez – Suplente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. nº 316/09 – LPR

Brasília, 11 de setembro de 2009

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

Assunto: Indicação para membro da Comissão de 
Monitoramento da RTU

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

de indicar o Deputado Giacobo (PR – PR), para repre-
sentante da Câmara dos Deputados na Comissão de 
Monitoramento do Regime de Tributação Unificada – 
CMRTU, de acordo com o inciso II, Art. 5º do Decreto 
nº 6.956, de 9 de setembro de 2009, que Regulamenta 
o disposto na Lei nº 11.898, de 8 de janeiro de 2009, 
que institui o Regime de Tributação Unificada – RTU 
na importação, por via terrestre, de mercadorias pro-
cedentes do Paraguai” .

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 29-9-09. – Michel Temer, Presi-

dente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

OF. Nº 281 – PP/2009 – CCJC 

Brasília, em 5 de agosto de 2009.

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

Assunto: Encaminhamento de proposição

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.396/2009, apreciado por este Órgão 
Técnico, em 30 de junho de 2009.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filipplli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presi-

dente.
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OF. Nº 456 – PP/2009 – CCJC 

Brasília, 10 de setembro 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-
gislativo apreciados por este Órgão Técnico, nesta data, 
a seguir relacionados: 1.726/09, 1.744/09, 1.745/09, 
1.751/09, 1.757/09, 1.772/09, 1.773/09 e 1.776/09. 

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filipplli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF. Nº 473 – PP/2009 – CCJC 

Brasília, 16 de setembro 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, o Projeto de Lei nº 270/2003 
e os de nºs. 1.986/2003, 2.999/2004, 3.492/2004, 
2.944/2004, 2.254/2007, 2.429/2007 e 3.489/2008, apen-
sados, apreciados por este Órgão Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filipplli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

OF. Nº 488 – PP/2009 – CCJC

Brasília, 23 de setembro 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, a Emenda do Senado 
Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 224-B/2001, 
apreciada por este Órgão Técnico, nesta data.

Atenciosamente, – Deputado Tadeu Filipplli, 
Presidente.

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR

Ofício nº 202/2009 – P 

Brasília, 12 de agosto de 2009.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer 
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Publicação do PL nº 2.533/2007.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 2.533/2007, do Sr. Antonio 
Carlos Mendes Thame, que “obriga a rescisão de to-
dos os contratos de seguros acessórios ou vinculados 
a cartão de crédito ou de débito, quando solicitado o 
cancelamento do respectivo cartão pelo seu titular e 
dá outras providências”, para publicação da referida 
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputada Ana Arraes, Pre-
sidenta.

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Of. Pres. nº 287/09-CEC

Brasília, 16 de setembro de 2009.

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 4.253, de 
2008, foi apreciado, nesta data, por esta Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. Pres. nº 293/09-CEC

Brasília, 16 de setembro de 2009.

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

Assunto: Comunica apreciação de Proposição.

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

dências regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei 
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nº 4.758, de 2009, foi apreciado, nesta data, por esta 
Comissão.

Atenciosamente, – Deputada Maria do Rosário, 
Presidente.

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. Pres. nº 756/09-CFT

Brasília, 23 de setembro de 2009.

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

Assunto: Ofício de Publicação

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, o Projeto de Lei Complementar nº 
419/08, apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Vignatti, Presi-
dente. 

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. Pres. nº 757/09-CFT

Brasília, 23 de setembro de 2009.

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

Assunto: Ofício de Publicação

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei Com-
plementar nº 420/08, apreciado, nesta data, por este 
Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Vignatti, Presi-
dente. 

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. Pres. nº 761/09-CFT

Brasília, 23 de setembro de 2009.

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

Assunto: Ofício de Publicação

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

vidências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 

2.578-A/07, apreciado, nesta data, por este Órgão 
Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Vignatti, Presi-
dente. 

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. Pres. nº 767/09-CFT

Brasília, 23 de setembro de 2009.

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

Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 1.417-
B/99, apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Vignatti, Presi-
dente. 

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. Pres. nº 768/09-CFT

Brasília, 23 de setembro de 2009.

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

Assunto: Ofício de Publicação

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 3.256-
A/04, apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

Atenciosamente, – Deputado Vignatti, Presi-
dente. 

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Of. P– 279/09 – CTASP 

Brasília, 15 de setembro de 2009

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

Assunto: Declaração de prejudicialidade

Senhor Presidente, 
Em cumprimento ao disposto no art. 163, I, do 

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência que 
resolvi declarar prejudicado o Projeto de Lei nº 374/07 – 
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do Deputado Flávio Bezerra – que “altera o Decreto-Lei 
nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a 
proteção e estímulos à pesca e dá outras providências”, 
em consequência da edição da Lei nº 11.959, de 29 de 
junho de 2009 (parágrafo único do art. 4º). 

Respeitosamente, – Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Of. P– 284/09 – CTASP 

Brasília, 22 de setembro de 2009

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

Assunto: Declaração de prejudicialidade
Senhor Presidente, 
Em cumprimento ao disposto no art. 163, I, do 

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência que 
resolvi declarar prejudicado o Projeto de Lei nº 7.412/06 
– do Sr. Inácio Arruda – que “altera as Leis nºs 9.636, 
de 15 de maio de 1998, e 8.666, de 21 de junho de 
1993, os Decretos-Lei nºs 271, de 28 de fevereiro de 
1967, 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 1.876, de 15 
de julho de 1981, e as Leis nºs 11.124, de 16 de junho 
de 2005, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e dá 
outras providências” e seus apensos, os Projetos de 
Lei nºs 7.529/06 e 531/07, em consequência da edição 
da Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007. 

Respeitosamente, Deputado Sabino Castelo 
Branco, Presidente.

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Ofício nº 374/2009-GAB.354

Brasília/DF, 25 de setembro de 2009

Ao Exmº Sr.
Michel Temer
Presidente Licenciado do PMDB
Nesta

Assunto: Pedido de Desfiliação

Excelentíssimo Senhor Michel Temer
Sempre fui um homem respeitador das leis e das 

agremiações. Por isso, sempre pautei minhas ações em 
respeito às instituições e aos membros que as com-
põem. Sem respeito, as estruturas correm o risco de 
perecer. Não costumo desviar-me de minhas escolhas, 
e sou conhecido pela lealdade e rigor com que defendo 
princípios, posturas éticas e posições honestas.

Na polícia, instituição que com orgulho, defendo 
e sou membro, tenho excelentes relações por ser um 
guerreiro que não mede esforços em lutar pela insti-
tuição.

No PMDB – minha atuação segue essa tônica. 
Afinal, o contato que tenho com o partido, nasceu em 
casa, vinda de meu pai, que sempre defendeu e admi-
rou o partido e seus membros, como o saudoso Pedro 
Ludovico, de quem meu pai era motorista. Na época, 
o PSD (como era conhecido o partido) inspirava seus 
membros pelas bandeiras que carregava. Temos his-
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tória: Como esquecer Tancredo Neves ou Ulysses Gui-
marães que liderou a oposição ao regime militar?

Sempre defendo que o partido deve lançar candi-
datos próprios a diferentes posições como a presidente 
da República e a governador. Lancei a idéia de termos 
um candidato do PMDB concorrendo à presidência da 
República ainda no início desse ano, em fevereiro de 
2009, no jornal do Diretório Regional do PMDB – DF 
(em anexo), e em 10 de fevereiro de 2009, na coluna 
No alto da torre, do jornalista Eduardo Brito, do Jornal 
de Brasília (também em anexo). Em setembro, enca-
minhei a todos os deputados federais do PMDB – um 
manifesto de apoio, pedindo a adesão dos colegas à 
candidatura de Michel Temer à presidência da Repú-
blica. Afinal, somos o maior partido brasileiro, e temos 
condições para tanto.

Como todos sabem, de maneira coerente, tam-
bém defendo a candidatura de Joaquim Domingos 
Roriz, a governador do Distrito Federal. Ele já tendo 
ocupado essa cadeira por quatro vezes, ser um dos 
fundadores do partido e liderar as pesquisas de opi-
nião reúne todas as condições para tanto. Como não 
conseguimos uma posição clara acerca disso, como 
respeito ao partido, levei a minha discordância, res-
peitando os ritos processuais. Primeiramente, entrei 
na Executiva Nacional com pedido de intervenção e 
depois com pedido de dissolução da executiva regio-
nal, por discordar radicalmente do acordo feito com 
outra legenda, o DEM, tirando a legenda de nosso 
candidato.

Quando a Executiva Regional, decidiu compor 
com o representante do DEM, governador do Distrito 
Federal, José Roberto Arruda, não consultou ninguém, 
apenas decidiu com um pequeno grupo da Executiva 
Regional sem consultar a Nacional, que havia rompi-
do com o Roriz. Considero isso uma infidelidade ao 
partido.

No dia da decisão da Executiva, a reunião foi 
remarcada. Às vésperas da nova reunião decisiva, 
o governador do Distrito Federal, José Roberto Ar-
ruda, concedeu entrevista ao jornal Correio Brazi-
liense, que se dizia confiante por, segundo ele, já ter 
acertado os detalhes da aliança do partido dele com 
o nosso. Acerto esse, ainda segundo ele, feito com 
as Executivas nacional e regional. Resultado, no dia 
16 de setembro, próximo passado, diante da falta de 
quórum para a análise de meu pedido, e com o não-
comparecimento, inclusive, do relator escolhido para 
o caso, eu pedi o cancelamento do pedido de dissolu-
ção do PMDB – DF.

Eu esperava o mínimo de respeito. Fiz um pedido 
de análise e sequer tive direito a ouvir uma resposta, 
qualquer que fosse.

Eu me senti envergonhado de pertencer ao par-
tido, da forma como ele está configurado atualmente 
no Distrito Federal. Essa situação é inédita no PMDB. 
Estou no partido há três anos, entrei convidado do en-
tão governador Roriz e fui filiado pelo atual presidente, 
Tadeu Filippelli. Entrei por convicção ideológica. Estou 
envergonhado com a falta de hombridade dessas pes-
soas para dizer sim ou não a uma questão importante. 
Não aceito a omissão. Isso causa vergonha naqueles 
que acreditam no PMDB capaz de eleger um gover-
nador para o DF.

Na semana passada, o senador Mão Santa pe-
diu a desfiliação do partido. E hoje, 25 de setembro, o 
senador Pedro Simon, representante gaucho de nosso 
partido e com moral ilibada, em aparte a Mão Santa, 
mostrou sua consternação pela situação a que esta-
mos passando. Aqui reproduzo um trecho, com alguns 
negritos que tomei a liberdade de acrescentar:

“Que fase triste vive o nosso País! E que 
fase triste vive o nosso Partido! De repente, 
sem mais nem menos, um partido que tinha o 
Governador eleito, reeleito, um Senador eleito, 
com uma multidão de votos, uma candidatura 
tranquila a Governador ou a Senador, fica in-
formado de que o Partido lhe negará legenda, 
porque o Partido resolveu não ter candidato 
nem a Governador nem a Senador. (...) É re-
almente muito triste. Na segunda-feira foi o ex-
Governador Roriz. Três vezes Governador de 
Brasília, um forte homem público, candidato, 
que o Partido simplesmente excluiu, dizendo 
que, no PMDB – ele também não teria lugar 
nem a Governador, nem a Senador, nem a coi-
sa nenhuma. E ele teve que sair do Partido pelo 
motivo de V. Exa lá no Piauí. Não é candidato a 
nada. Talvez a Deputado ele desse uma legen-
da, talvez. Olha, que política é esta? (...) Agora 
vou dizer... O Roriz... Todos nós sabemos que 
Deus fez o mundo, mas quem fez Brasília foi 
Juscelino Kubitschek, do nosso MDB, cassado 
aqui, e o nosso Governador Roriz.(...)”

Tornou-se impossível permanecer no PMDB. Eu 
não me desviei do caminho, mas o partido sim. Não 
há mais compatibilidade. Eu me mantive firme, o par-
tido não. Não posso trair minha consciência, minha 
convicção minha ideologia.

Por isso, pelos motivos elencados acima, peço 
formalmente minha desfiliação do partido, por não me 
alinhar mais ao PMDB e ter certeza que meus argu-
mentos são corretos.

Atenciosamente, – Deputado Laerte Bessa, De-
putado Federal PMDB/DF 
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Certidão

Certifico que não consta do Sistema de Filiação, 
Partidária anotação para Laerte Rodrigues de Bessa, 
inscrição 011375292097.

Em 29 de setembro de 2009. – Sandra Regina da 
Silva Gonçalves – Chefe do Cartório da 9ª ZE/DF.

EXMO. SR. DR. JUIZ ELEITORAL DA 9º ZONA DO 
DISTRITO FEDERAL.

Laerte Rodrigues de Bessa, brasileiro, casado, 
Bacharel em Direito, Delegado da Polícia Civil do Dis-
trito Federal e Deputado Federal, portador do CPF nº 
095.111.721-15, RG CI nº 1177939 PCDF, título de 
eleitor nº 113752920/97, 0098 zona eleitoral, seção 
0100 do Distrito Federal, vem informar a este juízo 
eleitoral, que requereu sua desfiliação do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro do Distrito Federal 
– PMDB/DF, em 28-9-2009, consoante documentação 
em anexo.

Brasília, 28 de setembro de 2009. – Laerte 
Rodrigues de Bessa. 

AO PRESIDENTE DO DIRETÓRIO DA 9º ZONA DO 
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DO DIS-
TRITO FEDERAL – PMDB/DF.

Laerte Rodrigues de Bessa, brasileiro, casado, 
Bacharel em Direito, Delegado da Polícia Civil do Dis-
trito Federal e Deputado Federal, portador do CPF 
095.111.721-15, RG CI nº 1177939 PCDF, título de 
eleitor nº 113752920/97, 9º zona eleitoral, seção 100 
do Distrito Federal, vem requerer sua desfiliação do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro do Dis-
trito Federal. PMDB/DF.

Brasília, 28 de setembro de 2009. – Laerte 
Rodrigues Bessa.

Registre-se. Encaminhe-se ao Senhor 
Diretor-Geral.

Em decorrência, declaro vago o cargo 
de Segundo Vice-Presidente da Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, nos termos do art. 40, § 2º, do 
Regimento Interno. Oficie-se ao Requerente 
e à Comissão, esta para que proceda a nova 
eleição, nos termos do § 1º do dispositivo re-
gimental citado.

Publique-se. – Michel Temer, Presidente da Câ-
mara dos Deputados.

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presi-

dente.

Brasília, 29 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados Nesta

Assunto: Efetivação, como titular, no mandato par-
lamentar.

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, 

comunico-lhe que aceito assumir, a partir desta data, o 
mandato de Deputado Federal, na qualidade de titular, 
pelo Estado de Pernambuco, nos termos do art. 56, § 
1º, da CF, c/c art. 241, inciso I, do RICD.

Atenciosamente, – Antonio Charles Lucena de 
Oliveira Mello, (PTB/PE).

Publique-se, nos termos do art. 56, § 1º, 
da CF, c/c com art. 241, inciso I, do RICD. Ao 
Senhor Diretor-Geral.

Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

Questão de Ordem nº 523
Autor Partido/UF Data-Hora Legislatura
Ricardo Barros PP – PR 22-9-2009
Presidente da Sessão
Michel Temer (PMDB – SP)
Ementa

Ao contraditar questionamento do Deputado Ro-
naldo Caiado sobre despacho exarado pela Presidên-
cia, que indeferiu liminarmente emenda apresentada 
à Medida Provisória n. 468, de 2009, sob fundamento 
de que a proposição versa sobre matéria estranha, 
aproveitou a oportunidade para levantar questão de 
ordem sobre os procedimentos que deverão ser adota-
dos na eventualidade de o Senado incorporar ao texto 
de uma medida provisória emendas que tenham sido 
indeferidas liminarmente na Câmara dos Deputados, 
à luz das novas regras de indeferimento liminar de 
emendas que versem sobre matéria estranha (QOs 
478/09 e 480/08).

Texto da Questão de Ordem
O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma questão de ordem. O SR. PRESI-
DENTE (Michel Temer) – Tem a palavra o Deputado 
Ronaldo Caiado, para uma questão de ordem.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Questão de 
ordem contra o despacho que indefere liminarmente 
a Emenda nº 3, apresentada à Medida Provisória nº 
468, de 2009, sob fundamento de que a proposição 
versa sobre matéria estranha.

Com base no art. 125 do Regimento Interno e na 
Questão de Ordem nº 480, de 2009, da Câmara dos 
Deputados, recorre ao Plenário contra o despacho exa-
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rado por esta Presidência, que indefere liminarmente a 
Emenda nº 3, apresentada pelo Democrata, por enten-
der que o conteúdo da proposição versa sobre matéria 
estranha ao que dispõe a medida provisória.

A Medida Provisória nº 468, de 2009, dispõe que 
os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e con-
tribuições federais realizados em desacordo com a Lei 
nº 9.703, de 17 de novembro de 1998, bem como os 
efetuados antes de 1º de dezembro de 1998 em outra 
instituição financeira, serão transferidos para a Caixa 
Econômica Federal. A Emenda nº 3 estabelece, data 
vênia, de forma clara, que os agentes públicos e os 
dirigentes das instituições financeiras que agirem em 
descumprimento ao estabelecido nesta medida provi-
sória responderão civil e criminalmente pela prática dos 
seus atos. Ora, nobres pares, o próprio teor e mérito 
da medida provisória evidenciam que houve depósitos 
judiciais em desacordo com a Lei nº 9.703, de 17 de 
novembro de 1998. As razões que motivaram a presen-
te emenda contêm exatamente o nexo de causalidade, 
com a temática disposta na medida provisória.

Sabidamente, data vênia, que é inócuo o coman-
do sem a sanção e estará condenada à irrisão a tutela 
que não se coadunar com os preceitos cominatórios, 
ou seja, com a sanção cabível. A emenda não tipifica 
crime e no mesmo sentido não especifica a sanção 
que implicará a responsabilidade administrativa ou ci-
vil. Estas matérias estão dispostas nas leis especiais 
delas decorrentes, ou seja, leis penais e de responsa-
bilidade civil e administrativa.

A pertinência temática da emenda aprimora a le-
gislação e garante que as proposições votadas nesta 
Casa estão consubstanciadas na garantia do princípio 
da legalidade e da moralidade. A medida provisória 
especifica que houve um fato, ou seja, o depósito ju-
dicial, em desacordo com a lei. Assim, como poderia 
uma emenda que assegura a Ementa

Recurso
Autor do Recurso
Emenda

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA  
EM QUESTÃO DE ORDEM

O Senhor Deputado Ricardo Barros, em contra-
dita ao questionamento formulado pelo Sr. Deputado 
Ronaldo Caiado, formulou a Questão de Ordem nº 523, 
de 2009, indagando sobre os procedimentos a serem 
adotados caso o Senado Federal incorporasse ao 
texto de medida provisória emendas que tenham sido 
indeferidas liminarmente pela Câmara dos Deputados, 
nos termos das decisões proferidas nas Questões de 
Ordem nº 478 e 480, ambas de 2009.

É o Relatório.

Nas Questões de Ordem nº 478 e 479, ambas 
de 2009, ficou assentado o seguinte:

A – Serão inadmitidas emendas estra-
nhas ao núcleo material das medidas provi-
sórias, aí incluídas a inserção de matéria es-
tranha pelo Relator;

B – Não instalada a Comissão Mista, a 
competência para revisá-la é do Presidente 
da Câmara dos Deputados enquanto tramitar 
nesta Casa;

C – Se recusada a emenda, o autor po-
derá recorrer ao Plenário.

Sobre a possibilidade de o Senado Federal in-
cluir no texto de medida provisória emenda indeferida 
liminarmente, esta Presidência,

no bojo da decisão das questões de ordem re-
tromencionadas, assim, se pronunciou:

Se a emenda contendo matéria for incluída em 
votação pelo Plenário do Senado Federal, aí sim, 
só o Plenário da Câmara dos Deputados poderá 
recusá-la.

Desse modo, ocorrendo a hipótese aventada 
pelo nobre questionante, somente ao Plenário caberá 
recusar emenda aprovada pelo Senado Federal que 
tenha sido indeferida liminarmente pela Presidência 
da Câmara dos Deputados.

O § 3º do art. 7º da Resolução do Congresso Na-
cional nº 1/2002, que trata da apreciação de medidas 
provisórias pelo Congresso Nacional, dispõe que:

Art. 7º  ................................................. ..
. .............................................................
§ 3º Havendo modificação no Senado 

Federal, ainda que decorrente de restabele-
cimento de matéria ou emenda rejeitada na 
Câmara dos Deputados, ou de destaque su-
pressivo, será esta encaminhada para exame 
na Casa iniciadora, sob a forma de emenda, a 
ser apreciada em turno único, vedadas quais-
quer novas alterações.

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

Assim, no caso de medidas provisórias, toda a 
matéria apreciada pela Câmara dos Deputados é en-
viada para apreciação do Senado Federal, que pode-
rá, inclusive, restabelecer matéria rejeitada pela Câ-
mara dos Deputados, na qual se inclui, por óbvio, as 
emendas indeferidas liminarmente pela Presidência 
da Câmara dos Deputados. Posto isso, entendo haver 
elucidado a dúvida levantada na Questão de Ordem 
n. 523, de 2009.

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.
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Questão de Ordem Nº 524
Autor Partido/UF Data-Hora Legislatura
Arnaldo Jardim PPS – SP 23-9-2009
Presidente da Sessão Marco Maia (PT – RS)
Ementa

Levanta questão de ordem na qualidade de Presi-
dente de uma das comissões que discutirão os projetos 
do pré-sal para solicitar esclarecimentos da Mesa em 
relação às condições que vão orientar o debate dos 
referidos projetos, já que, embora tenha sido retirada 
a sua urgência constitucional, a matéria permanecerá 
sujeita à apreciação do Plenário.

Texto da Questão de Ordem
O SR. ARNALDO JARDIM – Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado.
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS – SP. Questão 

de Ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nobre Deputado Marco Maia, queria pedir a atenção de 
V. Exª., se possível do conjunto de Parlamentares aqui 
desta Casa. Faço esta intervenção não só na condição 
individual, mas como Presidente que tenho a honra de 
ser de uma das Comissões Especiais que discutem o 
projeto do pré-sal. No meu caso, presido, eleito pelos 
Parlamentares e indicado pelo Presidente, a Comissão 
que trata da capitalização da Petrobras.

Todas essas comissões, Sr. Presidente, estão 
vivendo, nesta semana, um processo de organização 
dos seus trabalhos. Nós acabamos de realizar uma 
reunião, e a questão de ordem que faço vem ampa-
rada pelo conjunto de Parlamentares que integram 
aquela Comissão.

A nossa preocupação, Sr. Presidente, é zelar para 
que o que foi acordado aqui pelas Lideranças e pelo 
Presidente possa ser cumprido, de maneira que nós, 
a partir de 10 de novembro, venhamos a iniciar o pro-
cesso de análise dos diferentes projetos. Para isso, é 
fundamental que cada uma das comissões possa se-
guir um determinado cronograma. E esse cronograma, 
Sr. Presidente, será determinado – por isso encareço 
a orientação da Mesa Diretora – por aquilo que deve 
ser o debate na Comissão.

O que quero dizer com isso, Sr. Presidente? Versa 
o nosso art. 119 do Regimento Interno que disciplina 
aquilo que é a apresentação de emendas em Comis-
são, mas se refere ao caso de Comissões que tenham 
projeto sujeito à apreciação conclusiva. Sabemos, Sr. 
Presidente, que não será conclusiva a análise dos 
projetos nas Comissões porque há um acordo de que 

venham ao plenário, mas poderia ser conclusivo. Nes-
se caso, quando uma matéria pudesse ser objeto de 
uma deliberação conclusiva na Comissão, haverá um 
recurso de um determinado número de Parlamentares 
para que ela venha a plenário. Em que momento esse 
recurso deve ser exercido? Qual a razão disso? Não é 
de forma nenhuma frustrar aquilo que é expectativa de 
todos nós de que a matéria venha a plenário. Há um 
consenso. A matéria deverá vir ao plenário.

Mas, se determinarmos desde já que ela não ve-
nha a plenário, a mim coube uma preocupação, a nossa 
Comissão, se nesse caso teríamos o prazo para que o 
Relator apresentasse um parecer para que tivéssemos 
o prazo... Desculpe-me estender, Sr. Presidente, mas 
acho que é uma questão muito importante para a or-
ganização dos trabalhos desta Comissão e, portanto, 
do nosso Plenário sobre essa questão. O Relator apre-
senta o parecer. Nas Comissões, quando o relatório é 
conclusivo, temos o prazo de cinco sessões para que 
seja emendado. Depois, debate-se e vota-se nesse 
caso o parecer do Relator, gerando um substitutivo, ou 
a aprovação do projeto em si. Havendo a predisposição 
de a matéria vir ao plenário, vale ou não esse prazo de 
5 sessões? Quais são as condições que vão orientar, 
nas Comissões, esse debate? E mais, Sr. Presidente: 
no caso, por exemplo, de determinada Comissão re-
jeitar o parecer do Relator, a matéria virá ao plenário 
sem o parecer? Será designado outro Relator?

Entendo serem muito importantes tais questões, 
porque servirão como orientação nas Comissões, para 
que as regras regimentais, de um lado, e o prazo polí-
tico estabelecido, de outro, possam ser rigorosamente 
cumpridos.

Em suma, a indagação é a seguinte: valem as 
regras segundo as quais a Comissão funciona como 
se fosse conclusiva? Vale a regra de 5 sessões para 
emendar o projeto do Relator? De que forma as Co-
missões devem proceder?

Esta é a questão de ordem que encaminho a 
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Arnaldo Jardim, sua questão de ordem foi entendida, 
mas, por sua complexidade, como trata da tramitação 
de projetos nas Comissões Especiais e considerando 
o acordo sobre a necessidade de vir ao plenário para 
votação, nós vamos acolhê-la, para que seja feita uma 
análise mais detalhada sobre o tema, e respondê-la o 
mais brevemente possível, amanhã ou até o início da 
próxima semana. Posteriormente, então, respondere-
mos sua questão de ordem.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA  
EM QUESTÃO DE ORDEM

O nobre Deputado ARNALDO JARDIM, Presiden-
te da Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 5.941, de 2009, na Sessão Ordi-
nária de 23 de setembro de 2009, formulou a Questão 
de Ordem nº 524, de 2009, mediante a qual solicita à 
Mesa orientação quanto ao procedimento a ser adotado 
no âmbito das comissões especiais constituídas para 
examinar os projetos de lei relativos ao pré-sal que, 
mesmo diante da retirada da urgência constitucional, 
permaneceram sujeitos à apreciação do Plenário.

Tal orientação, pondera o ilustre Parlamentar, 
faz-se necessária para as referidas comissões espe-
ciais estabelecerem um cronograma de trabalhos, já 
que a matéria passará a ser examinada pelo Plenário 
da Câmara a partir do próximo dia 10 de novembro, 
conforme definido em acordo de Lideranças.

Questiona o distinto Deputado acerca da possi-
bilidade de aplicação, no âmbito das aludidas comis-
sões especiais, das regras atinentes aos projetos con-
clusivos, em especial a que prevê a apresentação de 
emendas, no prazo de cinco sessões, ao substitutivo 
eventualmente apresentado pelo Relator da matéria. 
Indaga, também, se no caso de a comissão especial 
rejeitar o parecer do Relator, a matéria será encami-
nhada ao Plenário sem parecer e, nesse caso, se será 
designado outro Relator.

É o Relatório. Decido.
Conforme entendimento constante de Decisão 

da Presidência de 28 de maio de 2004, proferida pelo 
então Presidente João Paulo Cunha, os projetos de 
lei que tiverem a solicitação de urgência constitucio-
nal cancelada permanecem sujeitos à competência 
do Plenário. Entre os argumentos que embasaram a 
referida Decisão, menciono o seguinte:

admitir que a proposição tramite com poder con-
clusivo das Comissões depois de ter sofrido emen-
damento em Plenário em virtude de anterior regime 
de urgência constitucional é sobrepor prazos e fases 
de tramitação que não se conciliam com a situação 
atual.

Em vista desse entendimento, permaneceram 
sujeitos à competência do Plenário os Projetos de Lei 
nº 5.938, 5.939, 5.940 e 5.941, de 2009, concernentes 
ao pré-sal, tendo os referidos projetos sido submetidos 
à emendamento prévio em Plenário, nos termos do Ato 
da Mesa nº 177, de 1989, quando ainda tramitavam 
com solicitação de urgência constitucional. Ao tempo 
do cancelamento da aludida urgência, tal prazo foi pror-

rogado por decisão desta Presidência, encerrando-se 
no dia 18 de setembro último.

Não se aplicam, então, à tramitação dos mencio-
nados projetos as disposições regimentais relativas às 
proposições sujeitas à apreciação conclusiva, o que 
afasta a possibilidade de aplicação do disposto no art. 
119 do RICD, que prevê a apresentação de emendas 
na Comissão a projeto e a substitutivo eventualmente 
oferecido pelo Relator da matéria. No âmbito da Co-
missão, cabe somente ao Relator propor alterações 
ao projeto, por meio da apresentação de emendas ou 
substitutivo.

A apresentação de emendas ao projeto ou ao 
substitutivo eventualmente oferecido pela Comissão 
poderá ser feita durante a sua discussão em Plenário 
(art. 120, inciso I, do RICD), tendo a Comissão Espe-
cial o mesmo prazo destinado à proposição principal 
para se pronunciar sobre as referidas emendas (art. 
52, inciso IV, do RICD).

Na hipótese de a Comissão rejeitar o parecer do 
Relator, aplica-se o disposto no art. 57, inciso XII, do 
RICD, verbis:

XII – se o voto do Relator não for adotado pela 
Comissão, a redação do parecer vencedor será feita 
até a reunião ordinária seguinte pelo Relator substitu-
to, salvo se vencido ou ausente este, caso em que o 
Presidente designará outro Deputado para fazê-lo.

Não apreciado o parecer pela Comissão Especial 
até o próximo dia 10 de novembro, conforme estabe-
lecido no acordo de Líderes, e tendo sido esgotado o 
prazo regimental de dez sessões de que dispõe a Co-
missão para se manifestar (art. 52, inciso II, do RICD), 
a matéria poderá ser encaminhada ao Plenário sem 
parecer, pois é lícito ao Presidente da Câmara deter-
minar, de ofício ou a requerimento de qualquer Depu-
tado, o envio de proposição pendente de parecer ao 
Plenário, após esgotado o prazo previsto para o seu 
exame (art. 52, § 6º, do RICD). Nesse caso, não há 
impedimento para que o Presidente da Câmara man-
tenha o mesmo Relator designado na Comissão ou 
designe novo Relator em Plenário.

Posto isso, resolvo a presente Questão de Or-
dem entendendo inaplicáveis ao funcionamento das 
comissões especiais constituídas para examinar os 
projetos de lei relativos ao pré-sal, que tiveram a solici-
tação de urgência constitucional cancelada, as regras 
concernentes às proposições sujeitas à apreciação 
conclusiva.

Publique-se. Oficie-se. 
Em 29-9-2009. – Michel Temer, Presi-

dente.
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Mem.361/09/GP

Brasília, 23 de setembro de 2009

Ao Sr. Mozart Vianna de Paiva 
Secretário Geral da Mesa

Assunto: encaminhamento do original do Protocolo de 
Cooperação entre a Câmara dos Deputados da Repú-
blica Federativa do Brasil e a Assembléia Nacional da 
República de Cabo Verde.

Senhor Secretário,
De ordem do Senhor Presidente Michel Temer, 

encaminho o original do Protocolo de Cooperação entre 
a Câmara dos Deputados da República Federativa do 
Brasil e a Assembléia Nacional da República de Cabo 
Verde para conhecimento e posterior publicação.

Atenciosamente, Marco Antonio Nunes Ribeiro 
– Chefe de Gabinete.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A  
CÂMARA DOS DEPUTADOS DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL E A ASSEMBLEIA  

NACIONAL DA REPÚBLICA DE CABO VERDE

A Câmara dos Deputados da República Federa-
tiva do Brasil e a Assembleia Nacional da República 
de Cabo Verde:

Considerando os princípios comuns que regem 
as relações internacionais da República Federativa do 
Brasil e da República de Cabo Verde, como o da in-
dependência nacional, do direito dos povos à autode-
terminação e à independência, à solução pacífica dos 
conflitos, da soberania permanente dos povos sobre 
as suas riquezas e recursos naturais, da proteção dos 
direitos humanos, do respeito mútuo pela soberania, 
integridade territorial e igualdade entre os Estados e da 
não ingerência nos assuntos internos dos Estados;

Considerando os avanços obtidos na construção 
do Estado cabo-verdiano e os desafios que se apre-
sentam nas missões de fortalecimento institucional, 
de consolidação do funcionamento dos poderes, em 
especial do Poder Legislativo, na República de Cabo 
Verde;

Considerando a longa tradição da Câmara dos De-
putados da República Federativa do Brasil e a sua larga 
experiência no exercício das competências legislativas 
e de fiscalização e controle, bem como o seu funciona-
mento como instituição política duradoura, como órgão 
de representação democrática e parlamentar;

Considerando as atribuições, os objetivos e as 
atividades desempenhadas pela Comunidade dos Pa-
íses de Língua Portuguesa (CPLP) e pela Assembleia 
Parlamentar da CPLP;

Considerando o firme propósito das Partes Con-
tratantes de desenvolverem uma ampla cooperação vi-
sando o aprimoramento do exercício das competências 
e funções constitucionais dos dois parlamentos;

Considerando a matriz cultural comum e as iden-
tidades de língua, costumes e tradições partilhadas 
pelos povos do Brasil e de Cabo Verde,

Acordam o seguinte:

Capítulo I 
(Disposições Gerais)

Artigo 1º 
Objetivo

O presente Protocolo tem por objetivo promover 
o desenvolvimento de atividades de cooperação entre 
a Câmara dos Deputados e a Assembleia Nacional.

Artigo 2º 
Cooperação

1. As atividades mencionadas no artigo anterior 
abrangerão a definição e implementação de programas 
e projetos de cooperação oportunamente acordados, 
cuja participação caberá as Partes Contratantes, dire-
tamente, ou por meio de seus órgãos institucionais.

2. As Partes, caso considerem conveniente e me-
diante acordo prévio e expresso, poderão concordar 
com a participação de outras instituições, organizações 
ou organismos e convidá-los a somar esforços para a 
consecução dos objetivos comuns propostos no pre-
sente memorando.

Artigo 3º 
Áreas de atuação

Os programas e projetos de cooperação versa-
rão sobre todas as áreas de atuação legislativa e par-
lamentar, em especial, processo legislativo, sessões 
legislativas, funcionamento do plenário e comissões, 
orçamento, gestão administrativa, recursos humanos, 
política e aplicações de informática, funcionamento de 
biblioteca, gestão e processamento de documentos, 
livros, publicações, dados e informações, além de ou-
tras áreas que venham a ser acordadas.

Capítulo II 
(Implementação do Protocolo)

Artigo 4º 
Comissão Conjunta

1. Fica instituída a Comissão Conjunta de Coo-
peração, co-presidida por deputados designados pe-
los Presidentes de cada Casa, permanecendo estes 
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na qualidade de Presidentes de Honra da referida 
Comissão.

2. A Comissão prevista neste artigo reunir-se-á 
uma vez por ano, alternadamente, na República Fede-
rativa do Brasil e na República de Cabo Verde.

3. Caberá a cada Parte designar um funcionário de 
ligação para manter contatos regulares de trabalho.

4. À Comissão Conjunta competirá definir, pla-
nejar, elaborar e coordenar os programas e projetos 
e demais atividades abrangidas no âmbito da coope-
ração.

Artigo 5º 
Intercâmbio de Informações

A Câmara dos Deputados e a Assembleia Na-
cional manterão, permanentemente, um sistema de 
troca de dados e de informações, documentos, livros, 
periódicos e publicações.

Artigo 6º 
Intercâmbio de Pessoal

1. Os programas e projetos de cooperação pode-
rão compreender o intercâmbio de pessoal: especialis-
tas e técnicos, e a realização de cursos e programas 
de treinamento ou de estágio.

2. As Partes Contratantes poderão acordar, no 
âmbito da implementação dos mencionados programas 
e projetos, a fim de viabilizá-los, o acesso do pessoal 
aos diversos serviços institucionais e administrativos 
das respectivas Casas Legislativas, tais como os de 
documentação e informação, de informática, biblioteca, 
taquigrafia, sinopse, avulsos, entre outros.

3. Caberá a cada Casa Legislativa os encargos 
resultantes do intercâmbio de pessoal.

Artigo 7º 
Financiamento

1. Este Protocolo não deve ser interpretado como 
tendo capacidade de gerar obrigações jurídicas ou fi-
nanceiras entre as Partes.

2. As condições particulares relativas ao finan-
ciamento, organização e execução das atividades a 
serem desenvolvidas, assim como as questões de 
caráter judicial com respeito a desacordos ou dife-
renças que possam surgir, serão estabelecidas, para 
cada caso em particular, em Protocolos Adicionais ao 
presente instrumento.

3. As Partes arcarão com as despesas de des-
locamento e hospedagem das suas respectivas de-
legações, bem como da realização de atividades em 
seus países.

Capítulo III 
(Disposições Finais)

Artigo 8º 
Emendas

O presente Protocolo poderá ser emendado me-
diante comum acordo entre as Partes Contratantes, 
cabendo a estas e à Comissão Conjunta mencionada 
no artigo 4º a iniciativa para a sua alteração.

Artigo 9º 
Vigência

1. O presente Protocolo entrará em vigor 30 (trinta) 
dias após a data de sua assinatura pelos Presidentes 
da Câmara dos Deputados da República Federativa 
do Brasil e da Assembleia Nacional da República de 
Cabo Verde.

2. O Protocolo terá vigência por um período de 4 
(quatro) anos, a partir da data da sua assinatura, po-
dendo renovar-se por iguais períodos sucessivos, me-
diante a troca de notas ratificatórias oficializadas com 
antecedência de 60 (sessenta) dias corridos, prévios 
ao término de cada período.

Feito em Brasília, aos de setembro de 2009

Michel Temer, Presidente da Câmara dos De-
putados da República Federativa do Brasil – Aristides 
Raimundo Lima, Presidente da Assembleia Nacional 
da República de Cabo Verde.

Publique-se.
Em 29-9-09. – Michel Temer, Presidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 512, DE 2009 

(Do Sr. Cleber Verde)

Estabelece valor teto para concessão 
de remissão ou anistia das contribuições 
sociais, como dispõe o § 11 do art. 195 da 
Constituição Federal.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º Fica estabelecido o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), como teto para concessão de remissão 
ou anistia das contribuições sociais de que tratam os in-
cisos I, “a”, e II do artigo 195 da Constituição Federal 

Artigo 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação
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Justificação

Considerando que o artigo 195 da Constituição 
Federal dispõe:

“Art. 195. A seguridade social será finan-
ciada por toda a sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
e das seguintes contribuições sociais:”

I – do empregador, da empresa e da 
entidade a ela equiparada na forma da lei, in-
cidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimen-
tos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 
título, à pessoa física que lhe preste serviço, 
mesmo sem vínculo empregatício;

(...)
II – do trabalhador e dos demais segura-

dos da previdência social, não incidindo contri-
buição sobre aposentadoria e pensão conce-
didas pelo regime geral de previdência social 
de que trata o art. 201;

A regulamentação desse parágrafo 11 do artigo 195 
da Constituição Federal se faz necessário, com o fito de 
estabelecer um valor teto Maximo para promover remis-
são ou anistia das contribuições sociais, inclusive, tendo 
em vista a contenção de despesas com cobranças de 
devedores insolventes para com a Seguridade Social.

Sala das Sessões, 10 setembro de 2009. – 
Deputado Cleber Verde, Líder PRB – MA.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 515, DE 2009 

(Do Sr. Mário Negromonte)

Altera o § 1º do art. 19 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá 
outras providências.

Despacho: Apense-se à (ao) PLP-
251/2005. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao parágrafo 1º do Art. 19 

da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 
o seguinte inciso:

“ Art. 19.  ...............................................
§ 1º  ........... ............................................
VII – com pessoal que preste serviços 

diretos à população nas unidades de saúde e 
escolas públicas municipais. 

Art 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Com o objetivo de aumentar a responsabilidade 
da gestão fiscal, a Lei Complementar nº 101/2000 es-
tabeleceu uma série de normas, entre as quais a da 
fixação de percentuais máximos de gastos com pessoal. 
Mas, ao assim fazê-lo, não distinguiu entre os gastos 
com pessoal de programas fins (como os de saúde e 
educação ) e os gastos de pessoal decorrentes da ma-
nutenção da máquina pública, afetando principalmen-
te as populações mais carentes de serviços públicos 
( nas áreas de saúde e educação ) e deixando-as à 
mercê de gestões fiscais menos comprometidas com 
a contenção dos gastos com a burocracia. 

Para corrigir esse problema, estamos propondo 
a inclusão de mais um inciso no parágrafo primeiro do 
art. 19 da referida Lei complementar, que inclui os gas-
tos com o pessoal dos programas fins de educação e 
saúde municipais nas despesas não computadas para 
o cálculo do percentual de 60 % fixado no inciso III do 
art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000.

Sala das Sessões,16 de setembro de 2009. – 
Deputado Mário Negromonte, PP/BA.

PROJETO DE LEI Nº 5.996, DE 2009 
(Do Sr. Daniel Almeida)

Altera dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para dispor sobre a composição da admi-
nistração das entidades sindicais.

Despacho: Apense-se ao PL 
5401/2009. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 522, e o § 5º do art. 543, 

da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprova-
da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
passam a vigorar com as seguintes redações:

‘‘Art. 522. A administração do sindicato, 
constituída conforme previsão estatutária, será 
exercida por uma diretoria, pelo Conselho Fis-
cal e representantes junto às federações, con-
federações ou centrais sindicais, todos eleitos 
pela Assembléia Geral. (NR)

 ..............................................................
Art. 543.  ................................................
§ 5º Para os fins deste artigo, a entidade 

sindical comunicará por escrito ao empregador, 
dentro de setenta e duas horas, o dia e a hora 
do registro da candidatura do seu empregado e, 
em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo 
a ele comprovante no mesmo sentido. (NR)



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira  30 53485 

Art. 2º Fica revogado o § 1º do art. 538 da Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

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

Justificação

Desde 5 de outubro de 1988 vários princípios 
foram instituídos em matéria sindical, entre os quais 
o da liberdade sindical, o da autonomia sindical, o da 
estabilidade dos dirigentes sindicais, o da participação 
obrigatória dos sindicatos nas negociações coletivas, 
o da vedação da interferência e intervenção estatal na 
organização sindical, como se pode observar da leitura 
do art. 8º do texto constitucional vigente:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindi-
cal, observado o seguinte: 

I – a lei não poderá exigir autorização do 
Estado para a fundação de sindicato, ressalva-
do o registro no órgão competente, vedadas ao 
Poder Público a interferência e a intervenção 
na organização sindical;

II – é vedada a criação de mais de uma 
organização sindical, em qualquer grau, re-
presentativa de categoria profissional ou eco-
nômica, na mesma base territorial, que será 
definida pelos trabalhadores ou empregadores 
interessados, não podendo ser inferior à área 
de um Município;

III – ao sindicato cabe a defesa dos di-
reitos e interesses coletivos ou individuais da 
categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas; 

IV – a assembléia geral fixará a con-
tribuição que, em se tratando de categoria 
profissional, será descontada em folha, para 
custeio do sistema confederativo da represen-
tação sindical respectiva, independentemente 
da contribuição prevista em lei; 

V – ninguém será obrigado a filiar-se ou 
a manter-se filiado a sindicato;

VI – é obrigatória a participação dos sindi-
catos nas negociações coletivas de trabalho;

VII – o aposentado filiado tem direito a vo-
tar e ser votado nas organizações sindicais;

VIII – é vedada a dispensa do empregado 
sindicalizado a partir do registro da candidatura 
a cargo de direção ou representação sindical 
e, se eleito, ainda que suplente, até um ano 
após o final do mandato, salvo se cometer falta 
grave nos termos da lei. 

Parágrafo único. As disposições deste artigo apli-
cam-se à organização de sindicatos rurais e de colô-
nias de pescadores, atendidas as condições que a lei 
estabelecer.

A redação da CLT remonta à década de 40, tendo 
como referência uma realidade superada. A legislação 
trabalhista foi instituída por decreto-lei, num contexto de 
um país marcadamente agrário, paternalista, interventor, 
tanto no direito trabalhista quanto no direito sindical, isto 
para não recordar que esse estágio de nossa história 
política foi marcado por ausência de democracia. 

Os tempos são outros. Vivemos a década da in-
formação, da ampliação da importância dos setores de 
serviços e indústria como os que mais se destacam 
em termos econômicos e laborais. Nada mais oportuno 
que rever a legislação ordinária obreira, adequando-a 
aos ditames constitucionais.

É preciso que a CLT se submeta à filtragem cons-
titucional, a fim de incorporar os valores defendidos e 
aprovados pela Assembléia Nacional Constituinte. 

O número de trabalhadores aumentou signifi-
cativamente se comparado à década de 40. Não faz 
mais o menor sentido jurídico-constitucional e prático 
limitar em 7 o quantitativo de diretores do sindicato, 3 
na federação e confederação, e muito menos estipular 
prazo exíguo para a comunicação de candidaturas, elei-
ções e posses. Convém registrar que a Lei nº 11.648, 
de 31 de março de 2008, reconhece a existência das 
centrais sindicais.

Às entidades sindicais reserva-se a missão cons-
titucional da defesa dos direitos e interesses coletivos 
ou individuais de suas respectivas categorias, inclu-
sive em questões judiciais ou administrativas. O texto 
consolidado não considera qualquer parâmetro racio-
nal para delimitar numericamente os cargos sindicais 
diretivos, pouco se importando quanto ao porte da 
entidade sindical ou mesmo ao número de sindicaliza-
dos. Aos sindicatos compete definir a sua organização, 
especialmente quanto ao número de seus dirigentes, 
conforme às suas necessidades e demandas.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – De-
putado Daniel Almeida.

PROJETO DE LEI Nº 6.002, DE 2009 
(Do Sr. Indio da Costa)

Altera a Lei nº 10.048, de 08 de novem-
bro de 2000, que dispõe sobre prioridade 
de atendimento às pessoas que especifica 
e dá outras providências, para estender às 
lactantes não acompanhadas do infante a 
prioridade de atendimento nas repartições 
públicas, empresas concessionárias de ser-
viços públicos e instituições financeiras.
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Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família 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 nº 10.048, de 08 de no-

vembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 1º As pessoas portadoras de defici-
ência, os idosos com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, 
mesmo quando não acompanhadas do infante, 
e as pessoas acompanhadas por crianças de 
colo terão atendimento prioritário, nos termos 
desta Lei.”(NR)

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

Justificação

A Lei nº 10.048, de 2000, representou avanços na 
aplicação dos princípios constitucionais da solidarieda-
de e da isonomia, ao assegurar o atendimento priori-
tário aos portadores de deficiência, idosos, gestantes, 
lactantes e pessoas acompanhadas de crianças de colo 
nas repartições públicas, empresas concessionárias 
de serviços públicos e instituições financeiras.

É indiscutível a obrigação do Estado no que se 
refere a proteger a família, a maternidade, a infância 
e os idosos, conforme preconiza a Carta Magna em 
seu art. 203, que trata da assistência social. Os seg-
mentos da população citados apresentam limitações e 
restrições de locomoção, agravadas quando expostos 
a filas de espera nos serviços públicos e nas institui-
ções financeiras.

A Lei 10.048, de 2000, não deixa claro se as 
lactantes devem ou não estar acompanhadas do seu 
infante. Julgamos que em ambos os casos a lactante 
deve ter atendimento prioritário. Ainda que a mãe não 
esteja acompanhada de seu bebê, ou seja, que não 
esteja amamentando naquele momento específico, a 
criança espera ansiosamente por seu retorno.

O aleitamento materno é recomendado pelo pe-
ríodo de seis meses após o nascimento da criança e 
é obrigação do Poder Público incentivá-lo e oferecer 
facilidades às mães para amamentar e permanecer 
amamentando por todo esse período. 

Diante dos argumentos apresentados, enten-
demos ser fundamental estender a essas pessoas a 
prioridade de atendimento, objeto da Lei nº 10.048, de 

2000, e contamos com o apoio dos nobres Pares para 
a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2009. – 
Deputado Indio da Costa, DEM/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 6.023, DE 2009 
(Do Sr. Luis Carlos Heinze)

Altera a redação do inciso XIII do art. 24 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Despacho: Apense-se ao PL 
2605/1996. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Dê-se ao inciso XIII do art. 24 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, a seguinte redação:

“XIII – na contratação de instituição de-
dicada à recuperação social do preso, des-
de que a contratada detenha inquestionável 
reputação ético-profissional e não tenha fins 
lucrativos;” (NR)

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

Justificação

Nada obstante reconhecermos o avanço representa-
do pela edição da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, co-
nhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
que introduziu uma série de dispositivos essenciais para a 
moralidade, impessoalidade, isonomia e economicidade no 
âmbito da Administração Pública, é certo que, passados 
já cerca de dezesseis anos de sua edição, modificações 
se fazem necessárias para a correção de algumas distor-
ções embutidas em sua formulação inicial.

Assim é que se constata claramente, nos dias de 
hoje, os resultados indesejáveis advindos da aplicação da 
dispensa de licitação com fundamento no inciso XIII do art. 
24 da Lei nº 8.666/1993 para a contratação de instituição 
brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da 
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, 
desde que a contratada detenha inquestionável reputação 
ético-profissional e não tenha fins lucrativos.

De fato, as constantes denúncias de fraudes en-
volvendo a contratação direta das fundações das uni-
versidades públicas, como, por exemplo, a Fateciens, 
vinculada à UFSM, a Faurgs, vinculada à UFRGS, 
ou a Finatec, vinculada à Universidade de Brasília, 
entre outras, têm alarmado a sociedade brasileira e 
provocado diversos questionamentos do Tribunal de 
Contas da União acerca dos verdadeiros fins dessas 
instituições, ditas “científicas”, e sobre os preços por 
elas praticados.
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Inegavelmente, tais situações só estão aconte-
cendo em razão da autorização legal para dispensa de 
licitação interpretada extensivamente da redação atu-
al do inciso XIII do art. 24 da lei de Licitações. Assim, 
se esse instrumento legal torna insegura a lisura nas 
contratações públicas e oportuniza a prática de crimes 
contra o Erário, impõe-se sua alteração imediata, com a 
exclusão dessas fundações do rol das entidades bene-
ficiadas por esse dispositivo, em nome da seriedade, da 
honestidade e defesa dos interesses da sociedade.

Em face do exposto, considerando a importância 
e a justiça do objeto do presente projeto, contamos com 
o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Luis Carlos Heinze 

PROJETO DE LEI Nº 6.024, DE 2009 
(Do Sr. Vicentinho)

Acrescenta § 6º ao art. 2º da Lei nº 
8.900, de 30 de junho de 1994, para ampliar 
a quantidade de parcelas do seguro-desem-
prego paga à mulher arrimo de família.

Despacho: Apense-se ao PL 
2502/1996. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.900, de 30 de junho 

de 1994, que dispõe sobre o benefício do seguro-
desemprego, altera dispositivo da Lei nº 7.998, de 11 
de janeiro de 1990, e dá outras providências” passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 2º  ..................................................
§ 6º O período máximo do seguro-desem-

prego estabelecido no caput será aumentado 
em duas parcelas, quando se tratar de mulher 
arrimo de família.”

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

Justificação

Por iniciativa da Presidência desta Câmara dos 
Deputados, foram criadas cinco comissões especiais 
destinadas a apresentar medidas que contribuíssem 
para diminuir os efeitos da crise econômica sobre vá-
rios aspectos. Uma delas destinava-se a analisar esses 
impactos sobre os serviços e empregos.

Quando da realização das audiências públicas 
para o encaminhamento de sugestões, destinou-se 
uma delas à apreciação dos impactos em relação 
às mulheres. Nessa oportunidade, foi sugerida uma 
medida que nos pareceu bastante plausível ao tratar 

especificamente das mulheres arrimo de família, ou 
seja, aquelas que têm responsabilidade de prover a 
subsistência de seus dependentes.

Essa condição as coloca em uma situação muito 
mais precária do que outras pessoas, se considerarmos 
as desigualdades que recaem sobre as mulheres em 
relação aos homens e, ainda mais, em relação àque-
las que exercem funções de chefia de suas famílias 
em relação às demais mulheres.

Nesse contexto, estamos propondo a extensão 
do seguro-desemprego às mulheres chefes de família 
que se vejam na condição de desemprego involuntário, 
que passariam a receber duas parcelas a mais do be-
nefício, observadas as demais condições gerais.

Ressalve-se que essa hipótese não se soma à 
iniciativa do Governo Federal de conferir duas parce-
las extras aos trabalhadores mais afetados pela crise, 
conforme resolução adotada pelo Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador – Codefat.

Por último, devemos reiterar que a proposta em 
tela é fruto da discussão travada no seio da Comissão 
Especial para apresentação de sugestões para conter 
a crise econômica e foi aprovada quando da apresen-
tação do relatório final.

Estando evidenciado o interesse social do pre-
sente projeto de lei, esperamos contar com o apoio de 
nossos ilustres Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Vicentinho 

PROJETO DE LEI Nº 6.028, DE 2009 
(Do Sr. Marcelo Itagiba)

Isenta de pagamento de taxa de ins-
crição em concursos públicos o membro 
de família de baixa renda, em todo o terri-
tório nacional.

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
777/2003. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem como objetivo isentar o membro 

de família de baixa renda do pagamento de taxa de inscri-
ção em concursos públicos para ingresso em cargos das 
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais 
e das empresas públicas e sociedades de economia mista 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 1º Os editais de concurso público dos órgãos 
da Administração Pública preverão a isenção de taxa 
de inscrição para o candidato que:

I – estiver inscrito em qualquer progra-
ma social; ou
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II – for membro de família cuja renda seja 
de até três salários mínimos.

§ 1º A isenção mencionada no caput deve-
rá ser solicitada ao órgão ou entidade executor 
do concurso público mediante requerimento do 
candidato, contendo:

I – CPF e Registro Geral de Identidade;
II – declaração de que atende à condição 

estabelecida no inciso II do caput. 
§ 2º O órgão ou entidade executor do 

concurso público verificará a veracidade das 
informações prestadas pelo candidato. 

§ 3º A declaração falsa sujeitará o can-
didato às sanções previstas em lei. 

Art. 2º O edital do concurso público definirá os 
prazos limites para a apresentação do requerimento de 
isenção, assim como da resposta ao candidato acerca 
do deferimento ou não do seu pedido. 

Parágrafo único. Em caso de indeferimento do 
pedido, o candidato deverá ser comunicado antes do 
término do prazo previsto para as inscrições. 

Art. 3º Esta Lei também se aplica aos processos 
seletivos simplificados para a contratação de pessoal 
por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, de que 
trata o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. 

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

Justificação

De acordo com o art. 11 da Lei nº 8.112, de 1990, 
o concurso público para ingresso na Administração 
Pública federal será de provas ou de provas e títulos, 
podendo ser realizado em duas etapas, conforme dis-
puserem a lei e o regulamento do respectivo plano de 
carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pa-
gamento do valor fixado no edital, quando indispensável 
ao seu custeio, ressalvadas as hipóteses de isenção 
nele expressamente previstas. 

O Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, 
de sua vez, regulamenta o art. 11 da Lei citada, quan-
to à isenção de pagamento de taxa de inscrição em 
concursos públicos realizados no âmbito do Poder 
Executivo federal.

A isenção é, no entanto, uma necessidade na-
cional. E, considerando que compete privativamente à 
União legislar sobre normas gerais de contratação, em 
todas as modalidades, para as administrações públicas 
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no 
art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades 
de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; 
(art. 22, XXVII, CF), o presente projeto tem por esco-

po garanti-la a todo o brasileiro carente e que tenha a 
pretensão de prestar concurso público.

Isto posto, conto com o apoio dos Pares para a apro-
vação de mais este projeto de lei que, sem dúvida alguma, 
aprovado, aperfeiçoará a cidadania brasileira, dando ao 
membro de família carente, independentemente do ente 
federativo em que esteja, efetivo acesso ao único meio 
de atingimento de cargos públicos no Brasil.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Marcelo Itagiba, PMDB/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 6.032, DE 2009 
(Do Sr. Eliseu Padilha)

Dispõe sobre a realização do exame 
de capacidade auditiva em todos os recém-
nascidos do país.

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
697/2007. 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Todas as unidades dos sistemas de saúde 

pública e privada que realizem partos deverão sub-
meter os recém-nascidos a exame para avaliação da 
capacidade auditiva.

Parágrafo único. As normas regulamentadoras 
definirão os procedimentos recomendados para esta 
avaliação.

Art. 2º Os recém-nascidos com sinais de defi-
ciência auditiva serão imediatamente encaminhados 
para tratamento especializado.

Art. 3º O descumprimento sujeitará os infratores 
às penas cominadas na legislação sanitária.

Art. 4º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após sua publicação.

Justificação

A falta de capacidade auditiva é um empecilho 
para a integração de uma pessoa ao ambiente. Desde 
o desenvolvimento intra-uterino a criança consegue 
ouvir vozes e sons, em especial os do corpo materno. 
Quando a perda auditiva se manifesta ao nascer, é 
imprescindível detectá-la com rapidez, sob o risco de 
comprometer não somente a fala, mas toda a vida de 
relação da pessoa, além de serem remotas as chan-
ces de se conseguir recuperação total. Na população 
geral, estima-se que de 1 a 3 em cada 1000 recém-
nascidos apresentem perdas auditivas. 

Algumas situações representam maior risco de 
surdez: história familiar, anomalias cromossômicas, es-
tadia em UTI, infecções congênitas como herpes, sífilis, 
toxoplasmose e rubéola. No entanto, muitas crianças 
portadoras de déficit auditivo não apresentam nenhum 
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fator de risco, o que faz com que a avaliação auditiva 
seja recomendada para todo recém-nato.

A realização de exames para identificar com pre-
cocidade deficiências auditivas permite adotar medidas 
oportunas para possibilitar o desenvolvimento pleno do 
indivíduo, na fala, na linguagem, no comportamento e 
na vida escolar. As intervenções iniciadas até os seis 
meses de idade possibilitam a aquisição da linguagem 
muito próxima do normal. 

No momento atual, está sendo realizado com 
mais frequência, dentre outros, o exame de emissões 
otoacústicas evocadas, que é indolor, rápido e simples. 
Porém, com a incorporação de novas tecnologias à 
saúde, podem surgir outros exames melhores, moti-
vo pelo qual julgamos que a definição dos testes será 
mais adequada se feita pelas normas regulamentado-
ras. Determinamos, ainda, o imediato encaminhamen-
to daqueles que apresentem deficiência auditiva para 
centros de atendimento especializados.

A Sociedade Brasileira de Pediatria apoia a tria-
gem auditiva neonatal universal. No entanto, ainda não 
existe obrigatoriedade de oferecer este teste para todos 
os recém-nascidos. Este é o motivo de apresentarmos 
este Projeto de Lei. 

Assim, contamos com o apoio dos nobres Pares 
para a aprovação desta iniciativa.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Eliseu Padilha 

PROJETO DE LEI Nº 6.033, DE 2009 
(Do Sr. Cleber Verde)

Regulamenta o § 6º do art. 198 da 
Constituição Federal sobre os requisitos 
específicos do Agente Comunitário de Saú-
de e do servidor que exerça funções equi-
valentes desses agentes.

Despacho: Apense-se ao PL 
7495/2006. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º O Agente Comunitário de Saúde deverá 

preencher os seguintes requisitos específicos para o 
exercício da atividade:

I – residir na área da comunidade em que 
atuar, desde a data da publicação do edital do 
processo seletivo público;

II – haver concluído, com aproveitamen-
to, curso introdutório de formação inicial e 
continuada; e 

III – haver concluído o ensino funda-
mental.

§ 1º Não se aplica a exigência a que se refe-
re o inciso III aos que estejam exercendo ativida-
des próprias de Agente Comunitário de Saúde.

Artigo 2º Estes requisitos específicos deverão 
também ser preenchidos por qualquer servidor que 
exerça funções equivalentes às de Agente de Com-
bate às Endemias.

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

Justificação

Considerando que o parágrafo 6º do artigo 198 
da Constituição Federal dispõe:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de 
saúde integram uma rede regionalizada e hierar-
quizada e constituem um sistema único, organi-
zado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)
§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do 

art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Fede-
ral, o servidor que exerça funções equivalentes às 
de agente comunitário de saúde ou de agente de 
combate às endemias poderá perder o cargo em 
caso de descumprimento dos requisitos específi-
cos, fixados em lei, para o seu exercício.:

A regulamentação desse parágrafo 6º do artigo 
198 da Constituição Federal se faz necessário, com 
o objetivo de regulamentar esse dispositivo constitu-
cional.

Sala das Sessões, 10 setembro de 2009. – Depu-
tado Cleber Verde, Líder PRB – MA.

PROJETO DE LEI Nº 6.035, DE 2009 
(Do Sr. Cleber Verde)

Regulamenta o § 6º do art. 198 da 
Constituição Federal sobre os requisitos 
específicos do Agente de Combate às En-
demias e do servidor que exerça funções 
equivalentes desses agentes.

Despacho: Apense-se ao PL 
7495/2006. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º Agente de Combate às Endemias deve-

rá preencher os seguintes requisitos específicos para 
o exercício da atividade:

I – haver concluído, com aproveitamento, 
curso introdutório de formação inicial e con-
tinuada; e

II – haver concluído o ensino fundamental.
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Parágrafo único. Não se aplica a exigência a que 
se refere o inciso II aos que estejam exercendo ativida-
des próprias de Agente de Combate às Endemias.

Artigo 2º Estes requisitos específicos deverão 
também ser preenchidos por qualquer servidor que 
exerça funções equivalentes às de Agente de Com-
bate às Endemias.

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

Justificação

Considerando que o parágrafo 6º do artigo 198 
da Constituição Federal dispõe:

“Art. 198. As ações e serviços públicos 
de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema úni-
co, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes:

(...)
§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do 

art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Fede-
ral, o servidor que exerça funções equivalentes às 
de agente comunitário de saúde ou de agente de 
combate às endemias poderá perder o cargo em 
caso de descumprimento dos requisitos específi-
cos, fixados em lei, para o seu exercício.:

A regulamentação desse parágrafo 6º do artigo 
198 da Constituição Federal se faz necessário, com 
o objetivo de regulamentar esse dispositivo constitu-
cional.

Sala das Sessões, setembro de 2009. – Deputa-
do Cleber Verde, Líder PRB – MA.

PROJETO DE LEI Nº 6.038, DE 2009 
(Da Comissão Especial destinada ao exame  

e a avaliação da Crise Econômico-Financeira e, ao 
final, formular propostas ao Poder Executivo e ao 

País, especificamente no que diz respeito à  
repercussão nos Serviços e Emprego.)

Acrescenta § 6º ao art. 2º da Lei nº 
8.900, de 30 de junho de 1994, para ampliar 
a quantidade de parcelas do seguro-desem-
prego paga à mulher arrimo de família.

Despacho: Apense-se ao PL-
6024/2009. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.900, de 30 de junho 

de 1994, que dispõe sobre o benefício do seguro-
desemprego, altera dispositivo da Lei nº 7.998, de 11 

de janeiro de 1990, e dá outras providências” passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 2º  ..................................................
§ 6º O período máximo do seguro-desem-

prego estabelecido no caput será aumentado 
em duas parcelas, quando se tratar de mulher 
arrimo de família.”

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

Justificação

Por iniciativa da Presidência desta Câmara dos 
Deputados, foram criadas cinco comissões especiais 
destinadas a apresentar medidas que contribuíssem 
para diminuir os efeitos da crise econômica sobre vá-
rios aspectos. Uma delas destinava-se a analisar esses 
impactos sobre os serviços e empregos.

Quando da realização das audiências públicas 
para o encaminhamento de sugestões, destinou-se 
uma delas à apreciação dos impactos em relação 
às mulheres. Nessa oportunidade, foi sugerida uma 
medida que nos pareceu bastante plausível ao tratar 
especificamente das mulheres arrimo de família, ou 
seja, aquelas que têm responsabilidade de prover a 
subsistência de seus dependentes.

Essa condição as coloca em uma situação muito 
mais precária do que outras pessoas, se considerarmos 
as desigualdades que recaem sobre as mulheres em 
relação aos homens e, ainda mais, em relação àque-
las que exercem funções de chefia de suas famílias 
em relação às demais mulheres.

Nesse contexto, estamos propondo a extensão 
do seguro-desemprego às mulheres chefes de família 
que se vejam na condição de desemprego involuntário, 
que passariam a receber duas parcelas a mais do be-
nefício, observadas as demais condições gerais.

Ressalve-se que essa hipótese não se soma à 
iniciativa do Governo Federal de conferir duas parce-
las extras aos trabalhadores mais afetados pela crise, 
conforme resolução adotada pelo Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador – Codefat.

Por último, devemos reiterar que a proposta em 
tela é fruto da discussão travada no seio da Comissão 
Especial para apresentação de sugestões para conter 
a crise econômica e foi aprovada quando da apresen-
tação do relatório final.

Estando evidenciado o interesse social do pre-
sente projeto de lei, esperamos contar com o apoio de 
nossos ilustres Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 11 de setembro de 2009. – 
Deputado Vicentinho Deputado Fabio Ramalho.
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PROJETO DE LEI Nº 6.043, DE 2009 
(Do Sr. Sérgio Barradas Carneiro)

Altera o art. 225 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal.

Despacho: Apense-se ao PL 
6909/2002. 

Apreciação: Proposição sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 225 do Decreto-Lei 

no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
que trata da ação penal nos crimes contra a dignida-
de sexual.

Art. 2º O art. 225 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 225. Nos crimes definidos nos ca-
pítulos anteriores, somente se procede me-
diante queixa.

§ 1º Procede-se, entretanto, mediante 
ação pública:

I – se a vítima ou seus pais não podem 
prover às despesas do processo, sem privar-
se de recursos indispensáveis à manutenção 
própria ou da família;

II – se o crime é cometido com abuso 
do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, 
tutor ou curador.

§ 2º No caso do inciso I do parágrafo an-
terior, a ação do Ministério Público depende 
de representação.”(NR)

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

Justificação

O presente projeto de lei, visa reparar equívoco da 
nova redação aplicada ao art. 225 do Código Penal, com 
a edição da Lei nº12.015, de 7 de agosto de 2009. 

Segundo o eminente Professor Fernando Capez, 
“...no crime de estupro tutela-se sobretudo a liberdade 
sexual da mulher, ou seja, a liberdade de dispor de seu 
corpo, de não ser forçada violentamente a manter con-
junção carnal com outrem...”(Curso de Direito Penal, 
Parte Especial volume 3, Fernando Capez).

A nova lei do estupro, fruto do aperfeiçoamento 
da matéria, é motivo de grande satisfação da sociedade 
brasileira e de louvável trabalho de seus autores. O pro-
jeto avançou principalmente em dois pontos:(A) Aumento 
em até 50% da suas penas nos casos graves quando 
o estupro é seguido de lesão corporal, morte, gravidez 

ou transmissão de doença à vítima; (B) Aprimoramen-
to da legislação no que diz respeito aos crimes sexuais 
praticados contra crianças e adolescentes.

Porém, na nova redação dada ao art.225 do Códi-
go Penal, o Procurador da República, Dr. Artur Gueiros, 
em artigo veiculado na “internet’ observou um equívo-
co que passou despercebido pelo legislador, “... antes, 
os casos mais graves de estupro eram considerados 
crimes de ação penal pública incondicionada. Significa 
dizer que, uma vez identificado o criminoso, o Ministé-
rio Público podia processá-lo independentemente de 
manifestação da vítima. Com a nova redação, esse tipo 
de delito passou a ser definido como crime de ação 
pública condicionada à representação.”

A redação atual dispensou a representação ape-
nas nos casos em que a vítima for menor de 18 anos 
ou for considerada “pessoa vulnerável”. 

Com o novo texto, o Ministério Público só pode 
levar o criminoso às barras dos tribunais se houver uma 
representação da vítima ou de pessoa responsável por 
ela, podendo gerar impunidade dos acusados de es-
tupro qualificado(casos mais graves), com processos 
pendentes na justiça. 

Pretende-se, com a modificação proposta, sanar 
o equívoco cometido pelo legislador, resguardando o 
interesse do Estado e das vítimas envolvidas.

Certo de que a importância deste projeto de lei 
e os benefícios dele advindos serão percebidos pelos 
meus ilustres Pares, esperamos contar com o apoio 
necessário para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Sérgio Barradas Carneiro, PT/BA.

PROJETO DE LEI Nº 6.053, DE 2009 
(Do Sr. Manato)

Dá nova redação ao caput do art. 140 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasi-
leiro.

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

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 140 da Lei nº 9.503, de 23 

de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito 
Brasileiro, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 140. A emissão da Permissão para 
Dirigir e da Carteira Nacional de Habilitação 
para conduzir veículo automotor e elétrico e a 
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realização dos exames correspondentes se-
rão da competência dos órgãos ou entidades 
executivos de qualquer Estado ou do Distrito 
Federal, independentemente do domicílio ou 
residência do candidato, com esses atos sen-
do produzidos na sede do próprio órgão ou 
entidade ou descentralizados em postos fixos 
ou móveis, devendo o condutor preencher os 
seguintes requisitos:” (NR)

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

Justificação

Não é razoável que continue em vigor o dispositivo 
que toma como referência, para emissão da Permis-
são para Dirigir e da Carteira Nacional de Habilitação 
para conduzir veículo automotor e elétrico e para a 
realização dos exames correspondentes, o local do 
domicílio ou residência do candidato, na medida em 
que a habilitação tem validade nacional.

Mais do que isso: a integração eletrônica de todos 
os órgãos de trânsito em âmbito nacional permite que 
as medidas para isso sejam tomadas independente-
mente da localização física do cidadão e dos próprios 
órgãos competentes para tanto.

O próprio Código de Trânsito Brasileiro, quando 
define o Sistema Nacional de Trânsito como “o con-
junto de órgãos e entidades da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios que tem por fi-
nalidade o exercício das atividades de planejamen-
to, administração, normatização, pesquisa, registro 
e licenciamento de veículos, formação, habilitação 
e reciclagem de condutores, educação, engenharia, 
operação do sistema viário, policiamento, fiscaliza-
ção, julgamento de infrações e de recursos e aplica-
ção de penalidades”, estabelece com precisão essa 
dimensão nacional.

Em função do exposto, sabendo do incontestá-
vel mérito desta proposição, esperamos contar com o 
apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Manato

PROJETO DE LEI Nº 6.054, DE 2009 
(Do Sr. Fernando Chiarelli)

Altera o § 4º do art. 426 do Decreto-Lei 
nº 3.689 de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal, e acrescenta o § 4º ao 
art. 433 da mesma Lei.

Despacho: Apense-se ao PL 
5933/2009. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Esta lei exclui do tribunal do júri, pelo prazo de 

dois anos subsequentes, a pessoa que exercer a fun-
ção de jurado.

O Código de Processo Penal – Decreto-Lei 3.689, 
de 3 de outubro de 1941, passa vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 426.  ..............................................
§ 4º O jurado que tiver integrado o Con-

selho de Sentença nos doze meses que ante-
cederem à publicação da lista geral fica dela 
excluído pelo prazo de dois anos.

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

“Art. 433.  ..............................................
§ 4º O jurado que for sorteado, convoca-

do e comparecer à reunião periódica ou extra-
ordinária do Tribunal do Júri, poderá exigir do 
Juiz Presidente, oralmente e ao final de cada 
reunião, o ressarcimento das despesas com 
transportee alimentação, as quais serão res-
sarcidas tão logo exigidas, devendo o Conselho 
Nacional de Justiça regulamentar e estabele-
cer um valor uniforme para todos os Tribunais, 
reajustável anualmente. (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor 60 dias após a data 
de sua publicação oficial.

Justificação

O Estado Democrático e de Direito, segundo a 
Constituição Federal de 1988, tem como um dos seus 
fundamentos – ou pilares – a soberania (artigo 1º, inci-
so II), tanto que ela é reconhecida pela jurisprudência 
dos Tribunais e pelos doutrinadores e juristas como a 
Constituição Cidadã.

Essa mesma Constituição deixou claro que todo 
o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou 
por meio de representantes eleitos (artigo 1º, pará-
grafo único). Com isso, consagrou-se a regra de que 
o povo é a fonte primária do poder, caracterizando, 
assim, o princípio da soberania popular. Por sua vez, 
por meio do princípio da democracia representativa 
também se desenvolve a cidadania e as questões da 
representatividade.

A democracia participativa, isto é, a participa-
ção mais intensa nas decisões governamentais, pode 
ser exercida por meio de vários instrumentos legais, 
como, por exemplo, plebiscito, referendum, ação po-
pular, direitos de petição, sindicalização, associação, 
reunião, etc.

No entanto, perante o Poder Judiciário, a partici-
pação popular – do dono poder – ocorre por inúmeras 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira  30 53493 

formas, dentre elas a participatividade popular no pró-
prio julgamento do cidadão, consistente no Tribunal do 
Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, CF),. Nesse caso, é o 
povo quem profere o veredicto, exercendo direitamente 
o poder jurisdicional, ou seja, diz o direito.

É com base, portanto, nesses singelos argu-
mentos que o cidadão-jurado, no efetivo exercício da 
cidadania e do poder, jamais poderia ser impedido ou 
tolhido, perpetuamente, de exercer a sua função juris-
dicional-constitucional no Tribunal do Júri, consoante 
vem ocorrendo depois da edição da Lei nº 11.689/2008, 
que alterou todo o procedimento do aludido Tribunal 
Popular.

O artigo 436, § 1º, da mesma lei processual penal, 
dispõe que nenhum cidadão poderá ser excluído dos 
trabalhos do Júri ou deixar de ser alistado em razão 
de cor, etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social 
ou econômica, origem ou grau de instrução.

De fato, há que se renovar periodicamente a lista 
dos jurados, evitando-se, assim, a sua “profissionaliza-
ção”, desfigurando-se a essência do Tribunal do Júri, 
que é o voto oriundo da consciência e experiência po-
pular e não da ciência jurídica.

Dessa forma, é de todo razoável e constitucio-
nal se estabelecer um prazo mínimo (uma espécie 
de “quarentena”), de dois anos, contados da data 
que integrou o último Conselho de Sentença, para 
que o jurado, que já serviu efetivamente ao Tribunal 
Popular, possa a este retornar para exercer sua fun-
ção jurisdicional.

A fixação desse prazo (dois anos) para que o 
jurado volte a integrar a lista geral também é oportu-
na haja vista que na grande maioria das Comarcas, 
a cada ano, o Juiz Presidente do Júri enfrenta sérias 
dificuldades para alistar jurados, seja pelo Juiz Presi-
dente do Júri enfrenta sérias dificuldades para alistar 
jurados, seja pelo baixo número de habitantes na Co-
marca, seja pela escassa existência das instituições a 
que se refere o artigo 425, § 2º, do Código de Processo 
Penal (associações de classe e de bairro, entidades 
associativas e culturais, instituições de ensino em ge-
ral, universidades, sindicatos, repartições públicas e 
outros núcleos).

Para o exercício da função do jurado, basta ser 
maior de 18 anos de idade e possuir notória idoneida-
de (artigo 436, caput, CPP).

Quanto às despesas do jurado com transporte 
e alimentação devem ser ressarcidas pelo Poder Ju-
diciário, quando requeridas pelo jurado. É que o cus-
to para servir ao Tribunal do Júri, durante todo o mês 

para o qual foi convocado, termina refletindo de forma 
significativa na renda familiar do jurado.

No Brasil existem milhares de Tribunais do Júri, 
estaduais e federais, pois em cada Comarca existe um 
Tribunal Popular para julgar os crimes dolosos contra 
a vida até porque o acusado deve ser julgado, em re-
gra, na localidade onde o delito foi praticado (artigo 
69, inciso I, do CPP).

Nos grandes Centros urbanos, principalmente, 
o deslocamento do jurado requer um custo maior, 
na medida em que ele necessita tomar uma ou mais 
conduções para ir e retornar do Fórum onde servirá 
no Júri. Portanto, são, no mínimo, duas conduções di-
árias durante aquele mês em que o jurado permane-
cerá a disposição do referido Tribunal, além do gasto 
com alimentação, quando esta não é fornecida pelo 
Juiz Presidente.

Em razão do custo mensal suportado pelo jurado 
para o exercício constitucional de sua função, o qual 
já remunera muito bem os membros e funcionários 
do Poder Judiciário, não é justo que ele suporte mais 
essas citadas despesas.

A título de exemplo, podemos citar a Justiça Elei-
toral, que ressarci o mesário – aquele trabalha exclu-
sivamente na mesa receptora dos votos nas eleições 
– das despesas com transporte e alimentação, fixando 
o valor único para todos os mesários, sendo importante 
frisar que na última Eleição de 2008 essa quantia foi 
de R$ 15,00 para cada Turno. Ressalte-se, contudo, 
que a cada Eleição esse valor é reajustado.

Por outro lado, como a própria lei processual penal 
ressalta (artigo 436, § 1º), ninguém será excluído da 
função de jurado somente por pertencer a determinada 
classe social ou econômica. De modo que o cidadão 
assalariado é convocado para o Júri e a este ele não 
poderá deixar de comparecer, alegando não possuir 
condições financeiras ou econômicas para tanto, até 
porque necessita informar ao Juiz Presidente sobre 
essa circunstância. E, se isso ocorrer, o Juiz Presi-
dente deve providenciar os meios necessários para 
conduzi-lo ao Fórum, fazendo prevalecer também à 
igualdade social.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por sua 
vez, deve fixar um valor uniforme para ressarcimento 
das despesas do jurado, a semelhança do que ocorre 
na Justiça Eleitoral, reajustáveis anualmente.

Ciente de que as alterações são profícuas, con-
to com o apoio dos ilustres pares a esta proposta de 
lei.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Fernando Chiarelli.
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PROJETO DE LEI Nº 6.056, DE 2009 
(Da Sra. Sueli Vidigal)

Acrescenta parágrafo ao art. 6º do De-
creto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, 
para dispor sobre a exigência de diploma 
de curso superior de jornalismo para o 
exercício da função de jornalista.

Despacho: Apense-se à (ao) PL-
5627/2009. 

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º art. 6º do Decreto-Lei nº 972, de 17 de 

outubro de 1969, passa a vigorar acrescido do se-
guinte § 2º, ficando o atual parágrafo único remune-
rado como §1º.

“Art.6º ....................................................
 ..............................................................
§ 2º É exigido diploma de curso superior 

de jornalismo para o exercício da função de 
jornalista.” (NR)

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

Justificação

O ser humano se comunica desde tempos imemo-
riais, quer através de desenhos nas pedras, em tabuletas, 
papiros, quer bradando no alto das montanhas. Dizer a sua 
palavra é pressuposto fundamental da liberdade do ser.

O jornalismo é uma das formas de se comunicar 
alguma coisa a alguém, só embutida num conjunto de 
regras que extrapolam o elemento primordial de sim-
plesmente dizer a palavra.

Não se podem desconsiderar os benefícios que 
advieram para a profissão com a exigência da formação 
universitária específica na área de comunicação.

A necessidade do curso superior em jornalismo 
é fundamental para o exercício da profissão, além de 
valorizar aquele que tem essa vocação e estimular 
aquele que se aperfeiçoa. Exigir formação acadêmica 
para a realização de uma atividade profissional espe-
cífica, sensível e importante como o jornalismo, não é 
cercear a liberdade de expressão de alguém.

É importantíssimo exigir que as pessoas que 
prestam à população esse serviço sejam profissionais 
graduados, preparados para os desafios de uma ativi-
dade tão sensível e fundamental.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio 
dos nobres colegas para aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Sueli Vidigal, Deputada federal – PDT/ES

PROJETO DE LEI Nº 6.059, DE 2009 
(Da Sra. Maria do Rosário)

Dispõe sobre a destinação às mídias 
regionais de parcela dos recursos aplicados 
na contratação de publicidade institucional 
ou comercial pelos Órgãos, Entidades, Em-
presas Públicas e Sociedades de Economia 
Mista das três esferas de governo.

Despacho: Às Comissões de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Esta lei obriga as entidades que men-

ciona a destinarem parcela de recursos aplicados na 
contratação de publicidade institucional ou comercial 
a mídias regionais. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei considera-se “mí-
dia regional” empresa jornalística ou de radiodifusão de 
pequeno e médio porte que atenda a um Município ou 
a conjunto de Municípios e cujo conteúdo seja, na sua 
maioria, produzido por produtores locais, sejam eles pes-
soas físicas ou empresas de médio e pequeno porte.

Art. 3° As seguintes instituições deverão destinar 
às mídias regionais 20% (vinte por cento) do total de 
recursos alocados à veiculação de publicidade insti-
tucional e comercial: 

I – Órgãos e Entidades das três esferas 
de governo;

II – Empresas Públicas e Sociedades 
de Economia Mista das três esferas de go-
verno;

Art. 4° Para fazer jus aos recursos a que se refere 
o artigo anterior, as mídias regionais deverão atender 
aos seguintes critérios: 

I – ter, no mínimo, dois anos de funciona-
mento sem interrupção de suas atividades;

II – ter em seu quadro funcional um jor-
nalista responsável ou se comprometer com 
sua imediata contratação;

III – não manter vínculos que a subor-
dinem ao comando de outras empresas jor-
nalísticas e de radiodifusão, escolas, igrejas, 
partidos políticos, sindicatos, associações de 
classe, associações representativas de seto-
res industriais e de serviços; 

Parágrafo único. O proprietário, sócio ou gerente 
de uma mídia regional que receba o benefício a que 
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se refere o art. 3º não poderá exercer qualquer uma 
dessas funções em outra mídia beneficiária.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

A concentração de verbas destinadas à veicula-
ção de publicidade em grandes empresas localizadas 
nas principais metrópoles brasileiras vem dificultando, 
sobremaneira, o aparecimento e a viabilização eco-
nômica de veículos de comunicação social de caráter 
local e regional. 

A proposta que ora apresentamos objetiva a des-
concentração desse mercado, na medida em que contribui 
para que as empresas de comunicação social de peque-
no e médio porte tornem-se viáveis economicamente, 
livrando-as de intermediações e de pressões políticas.

Para tal, o projeto de lei determina que vinte por 
cento das verbas de publicidade do governo sejam desti-
nadas a jornais e empresas de radiodifusão de pequeno 
e médio porte que atendam apenas a um Município ou 
a um conjunto de Municípios e que veiculem conteúdo 
produzido, em grande parte, por produtores locais. 

Tal medida, a nosso ver, é outra forma de se 
promover a regionalização da produção cultural, ar-
tística e jornalística prevista no inciso III do art. 221 
da Constituição Federal, uma vez que são as verbas 
publicitárias que sustentam os jornais e as empresas 
de rádio e televisão em nosso País. 

Dada a importância do projeto de lei ora apre-
sentado para a democratização da comunicação social 
no Brasil, esperamos contar com o valioso apoio dos 
nossos pares nesta Casa para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário 

PROJETO DE LEI Nº 6.060, DE 2009 
(Do Sr. Vicentinho)

Estabelece mecanismos de incentivo 
para a produção, publicação e distribuição 
de revista em quadrinhos nacionais.

Despacho: Às Comissões de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; Edu-
cação e Cultura; e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece incentivo para a pro-

dução e distribuição de histórias em quadrinhos de 
origem nacional no mercado editorial brasileiro.

Art. 2º As editoras deverão publicar um percentual 
mínimo de 20 por cento de histórias em quadrinhos de 
origem nacional, considerando-se o conjunto das pu-
blicações do gênero produzidas a cada ano, na forma 
da regulamentação.

§ 1º Considera-se história em quadrinhos 
de origem nacional aquela criada por artista 
brasileiro ou por estrangeiro radicado no Bra-
sil e que tenha sido publicada por empresa 
sediada no Brasil.

§2º O percentual de títulos estipulado no “ca-
put” deste artigo será atingido da seguinte forma: 
cinco (5) por cento no primeiro ano de vigência 
desta lei; dez (10) por cento no segundo ano; quin-
ze (15) por cento no terceiro ano, atingindo-se a 
cota de 20 por cento no ano subseqüente.

Art. 3º As empresas distribuidoras deverão ter um 
percentual mínimo de 20 por cento de obras brasileiras 
em quadrinhos entre seus títulos do gênero, obrigando 
se a lançá-los comercialmente.

§1º O percentual de títulos e lançamentos 
a que se refere este artigo será implementado 
na forma prevista no § 2º do artigo anterior.

Art. 4º Em se tratando de veículos impressos de 
circulação diária, semanal ou mensal, deverá ser ob-
servada a relação de uma tira nacional para cada tira 
estrangeira publicada.

Art. 5º O Poder Público, por meio do órgão com-
petente, implementará medidas de apoio e incentivo 
à produção de histórias em quadrinhos nacionais, tais 
como, estimular a leitura em sala de aula, promover 
eventos e encontros de difusão do mercado editorial 
de histórias com quadros em seqüência voltadas para 
o público infanto – juvenil e a inserção de disciplinas 
práticas, tais como roteiro e desenho, no currículo das 
escolas e universidades públicas.

Ar. 6º Os bancos e as agências de fomento fede-
rais estabelecerão programa específicos para apoio e 
financiamento à produção de publicações em quadri-
nhos de origem nacional, por empresa brasileira, na 
forma da regulamentação.

§1º Na seleção dos projetos, será dada 
preferência àqueles de temática relacionada 
com a cultura brasileira.

§ 2º Os projetos financiados com recur-
sos públicos deverão destinar percentual de, 
no mínimo, 10% da tiragem das publicações 
em quadrinhos para distribuição em bibliotecas 
públicas, na forma da regulamentação.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

Conhecida como “banda desenhada”, “BD”, “his-
tória em quadrinhos” ou “HQ”, a narração de histórias 
de forma seqüencial, conjugando texto e imagens, pu-
blicadas no formato de revistas, livros ou em tiras, são 
um gênero de arte que conquistou o mundo.

Não há país que não mantenha uma legião de 
admiradores e colecionadores de histórias em quadri-
nhos, nos mais diversos formatos, estilos, gêneros e 
temas. Surgidas no século XIX, as histórias em quadri-
nhos tiveram o seu berço nos Estados Unidos, segundo 
alguns autores, com a publicação de “As Canções de 
Cego”, editadas em 1820.

Alguns autores apontam, no entanto, que foi de 
Angelo Agostini, em 1869, no Brasil, a idéia de fazer 
histórias ilustradas quadro a quadro. A primeira revis-
ta em quadrinhos brasileira chamava-se “Tico Tico” e 
acredita-se que foi a primeira do mundo a trazer histórias 
completas. Foi lançada em 1905 e em seus primeiros 
anos limitava-se a reproduzir os quadrinhos norte –ame-
ricanos, principalmente Buster Brown e Tige de Richard 
Outcault ( renomeados como Chiquinho e Jagunço).

Mas, apesar de ser uma arte antiga no País, o 
mercado nacional de historinhas ilustradas sempre foi 
dominado pelas publicações estrangeiras, com perso-
nagens como Yellow Kid, o Super Homem, o Batman, 
Tintin, acompanhado do cão Milou, além de outros, 
como o marinheiro Popey e o detetive Dick Tracy.

Majoritariamente, os autores nacionais seguem o 
estilo comics (como os quadrinhos norte-americanos fica-
ram conhecidos, em função do humor) dos super-heróis 
criados nos Estados Unidos. No caso dos Comics, alguns 
artistas brasileiros, agenciados nos Estados Unidos, 
conquistaram fama internacional, como Roger Cruz que 
desenhou o X-Men e Mike Deodato, que desenhou Thor, 
Mulher Maravilha e outros. Além dos comics, os desenhos 
brasileiros também foram fortemente influenciados pelos 
gibis japoneses, conhecidos como Mangá.

A tira é considerada como estilo mais identificado 
com o brasileiro, tendo sido usada, como elemento de 
resistência à ditadura militar ou de sátira aos costumes 
nacionais. Entretanto, apesar de estarem há mais de 100 
anos no mercado nacional, e de terem ganhado o apelido 
de “ Gibi”, graças a uma revista lançada em 1939, os qua-
drinhos brasileiros nunca ganharam grande impulso.

Afora alguns títulos de menor expressão, o mer-
cado brasileiro é identificado apenas por um grupo de 
personagens, criado por um artista nacional: a Turma 
da Mônica.

Atualmente, grande parte das revistas vendidas 
em bancas leva a assinatura de Maurício Souza, o “pai” 
de Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão e outras perso-
nagens que marcaram gerações no Brasil, mantendo 

sempre o mesmo estilo, a mesma mensagem, os mes-
mos papéis, mas em envelhecer ou perder a atualidade. 
Atualmente, as revistinhas da Turma da Mônica são um 
fenômeno mundial, tendo sido traduzidas para diversas 
línguas e sendo vendidas em inúmeros países.

Para os estudiosos, o mundo dos quadrinhos, que já 
foi visto como inimigos da aprendizagem por educadores, 
hoje representa um retrato de valores e costumes de uma 
sociedade e reproduz para a criança um universo estável, 
em meio a tantas mudanças e à insegurança que cerca o 
cotidiano da vida moderna. Além de ser uma “válvula de 
escape” para a fantasia infantil, os quadrinhos são uma 
grande forma de promover a cultura nacional.

O projeto que ora propomos leva em conta não 
apenas o potencial econômico do mercado consumidor 
brasileiro, que hoje beneficia apenas a indústria de en-
tretenimento norte-americana e outras nacionalidades, 
mas também a importância de fomentar um elemento 
de identidade cultural e manifestação artística.

Por isso, sugerimos que sejam incentivadas as em-
presas que comprovem a publicação de, pelo, 20 % de 
material nacional. O percentual estabelecido é suficiente 
para romper a hegemonia estrangeira, mas sem impor 
uma limitação exagerada aos quadrinhos que vem de 
fora, não representando, assim, qualquer tipo de censura 
à liberdade de expressão e ao acesso à informação.

A analogia que fazemos é com a chamada “cota de 
tela”, prevista no art.55 da Medida Provisória nº2. 228-1, 
de 6 de setembro de 2001, que determina que “ por um 
prazo de vinte anos, contados a partir de 5 de setembro 
de 2001, as empresas proprietárias, locatárias ou arren-
datárias de salas, espaços ou locais de exibição pública 
comercial exibirão obras cinematográficas brasileiras de 
longa metragem, por um número de dias fixado anual-
mente, por decreto, ouvidas as entidades representativas 
dos produtores, distribuidores e exibidores.”

A “cota de tela” constitui instrumento importante 
para incentivar a produção cinematográfica nacional, por 
meio da obrigatoriedade de exibição de uma quantida-
de mínima de películas nacionais nas salas de exibição 
de uma quantidade mínima de películas nacionais nas 
salas de exibição em todo o Brasil. Se temos as cotas 
para os filmes, podemos também ter as cotas para os 
quadrinhos, como uma política temporária de incentivo, 
a ser extinta no momento em que o setor se desenvolver 
e passar a caminhar de maneira autônoma.

Para que esse crescimento ocorra, também es-
tabelecemos que caberá ao Poder Público, por meio 
de suas agências de fomento, financiar a produção de 
quadrinhos nacionais. Há vários anos, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES), por 
exemplo, cria uma linha de financiamento para patrocinar 
o cinema brasileiro, desde a produção até a exibição. 
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Seguindo o mesmo modelo, e investindo um gê-
nero de arte como os quadrinhos, estamos convictos 
de que poderemos aumentar a presença internacional 
do Brasil na área cultural, ainda considerada tímida e 
restrita basicamente às novelas, com exportações anu-
ais de cerca de US$ 60 milhões (em 2006). Podemos 
fazer como a Coréia, onde os quadrinhos receberam 
forte apoio estatal, e hoje são exportados para vários 
países, inclusive o Brasil.

Assim, sendo pedimos o apoio dos ilustres parla-
mentares para a aprovação da norma proposta.

Sala de Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Vicentinho, PT – SP

PROJETO DE LEI Nº 6.070, DE 2009 
(Do Sr. Eleuses Paiva)

Institui o Dia do Médico Radiologista.
Despacho: Às Comissões de Educação 

e Cultura; e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD) 

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia do Médico Radiologis-

ta, a ser comemorado anualmente em todo o território 
nacional no dia 08 de novembro. 

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

Justificação

O presente projeto tem o objetivo de homenagear 
os profissionais de radiologia, tendo em vista que desem-
penham funções importantes na área da saúde, como 
exames, análise e interpretação das imagens obtidas, 
materializando-a através de laudos ou relatórios.

A radiologia teve inicio com o físico alemão Wilhelm 
Conrad Roentgen que descobriu os raios-x em 8 de no-
vembro de 1895, recebendo um prêmio Nobel pela desco-
berta. A descoberta revolucionou a Medicina que passou 
a dispor de um instrumento mais preciso para realização 
de diagnósticos, e atualmente dispõe de equipamentos 
avançados na captações de imagens para diagnósticos. 

O radiologista prioriza o bem-estar da sociedade e 
dos pacientes, e tem uma participação ativa na atenção 
básica à saúde, participando de reuniões multidisciplina-
res com as demais especialidades médicas. Ademais, o 
profissional da radiologia é fundamental na realização de 
estudos e divulgações de novos métodos de diagnóstico, 
permitindo a outros especialistas o conhecimento e a 
indicação do melhor exame para cada situação. 

Portanto, homenagear o Médico Radiologista é um 
ato de reconhecimento da relevância dos serviços presta-
dos por esses profissionais para a saúde e medicina.

Estas as razões que me levaram a apresentar o 
presente projeto de lei complementar, para cuja apro-
vação solicitamos apoio de nossos nobres Pares nas 
duas Casas do Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Eleuses Paiva, DEM/SP

PROJETO DE LEI Nº 6.076, DE 2009 
(Do Sr. Geraldo Resende)

Institui o dia 08 de dezembro como 
o Dia Nacional da Comunidade Paraguaia, 
com fundamento no § 2º do art. 215 da 
Constituição Federal.

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 Fica instituído o dia 08 de dezembro como 

o Dia Nacional da Comunidade Paraguaia, passando 
a integrar o calendário oficial da República Federativa 
do Brasil.

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

Justificação

Os versos do poeta Paulinho Simões cantam a 
história do Brasil e do Paraguai e servem de argumen-
to para revelar de onde vem ligação tão estreita entre 
os dois países. A certa altura, diz a canção “Sonhos 
Guaranis”:

“...Mato Grosso espera / Esquecer quem 
dera / O som dos fuzis / Se não fosse a guerra 
/ Quem sabe hoje era / Um outro país... / Cego 
é o coração que trai / Aquela voz primeira que 
de dentro sai / que às vezes me deixa assim 
/ Ao revelar que eu vim / da fronteira onde o 
Brasil foi Paraguai.” 

Não à toa, a proximidade geográfica e a identidade 
regional contribuíram para superar os traumas da guer-
ra e se constituíram numa amizade profunda entre dois 
povos. Com o povo paraguaio assimilamos a culinária, 
as tradições religiosas, a cultura. Hoje, o Brasil abriga a 
maior comunidade paraguaia fora do seu país de origem. 
Estima-se que o número de paraguaios e/ou descenden-
tes que vivem no Brasil, ultrapasse 400.000 pessoas.

Só no estado de Mato Grosso do Sul, são mais 
de 8 (oito) mil famílias e a estimativa é que entre 40% e 
50% da população sul-mato-grossense seja composta 
de descendentes de paraguaios.
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Grande parte dessa população, principalmente 
entre os mais jovens, fala hoje a língua portuguesa, 
muito embora os idiomas guarani e o espanhol ainda 
sejam bastante recorrente nas comunicações entre os 
naturais do Paraguai que hoje vivem no Brasil.

Os argumentos acima descritos são suficientes 
para justificar a proposta que estamos encaminhando, 
de instituir o Dina Nacional da Comunidade Paraguaia. 
Esta proposta está respaldada pela Constituição Fede-
ral, que em seu parágrafo 2º do art. 215 expressa que 
a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas 
de alta significação para os diferentes seguimentos 
éticos nacionais.

O caput do mesmo dispositivo afirma que o Es-
tado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais.

O dia 08 de dezembro foi escolhido em função 
de ser a data comemorativa ao Dia de Nossa Senhora 
de Caacupê, a Padroeira do Paraguai, data de grande 
importância para a população daquele país.

Em homenagem a população paraguaia que 
habita hoje o Brasil e em função da sua colaboração 
como um dos povos responsáveis pela formação da 
sociedade brasileira, espero contar com o apoio dos 
nobres pares para aprovação da matéria.

Sala das Sessões, 17 de setembro de 2009. – 
Deputado Geraldo Resende, PMDB/MS

PROJETO DE LEI Nº 6.090, DE 2009 
(Do Sr. Eleuses Paiva)

Institui o Dia Nacional do Médico Nu-
trólogo.

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 Fica instituído o Dia Nacional do Médico 

Nutrólogo, a ser comemorado anualmente em todo o 
território nacional no dia 15 de setembro. 

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

Justificação

O presente projeto tem o objetivo de homenagear 
os profissionais de nutrologia, tendo em vista que de-
sempenham funções importantes na área da saúde, 
como diagnóstico, prevenção e tratamento das doen-
ças nutricionais.

O médico nutrólogo conhece as funções básicas 
e fundamentais dos nutrientes no crescimento, e sua 
importância para o desenvolvimento físico e mental do 
ser vivo. Com isso, é possível prescrever nutrientes de 
acordo com o estado nutricional clínico e dados bio-
químicos do paciente. O que pode prevenir doenças 
crônicas, especialmente as crônicas degenerativas 
não-infecciosas, garantir a saúde (a nutrição precede 
a saúde), a qualidade de vida, diagnosticar e tratar 
distúrbios de nutrientes.

Grande parte da população sofre com distúrbios 
nutricionais, o que refletem em doenças como obesida-
de, cardiopatias, diabetes, hipertensão, osteoporose, 
nas endocrinopatias e até em certos tipos de câncer. 
Assim, o médico nutrólogo é essencial para a boa nu-
trição na saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento 
de casos agudos e efeitos crônicos dos distúrbios nu-
tricionais.

Ademais, desde 1978, a Nutrologia foi reconheci-
da como Especialidade Médica pelo Conselho Federal 
de Medicina (CFM), pela Associação Médica Brasileira 
(AMB) e pelo Conselho Nacional de Residência Médi-
ca (CNRM). Sendo que em outros países, como nos 
Estados Unidos, já existem alguns cursos paramédi-
cos para formar especialistas em Nutrição Médica, 
reconhecidos e certificados pelo American Board of 
Physician Nutrition Specialist.

Portanto, homenagear o Médico Nutrólogo é um 
ato de reconhecimento da relevância dos serviços 
prestados por esses profissionais para a saúde da 
população e para a medicina.

Estas as razões que me levaram a apresentar o 
presente projeto de lei complementar, para cuja apro-
vação solicitamos apoio de nossos nobres Pares nas 
duas Casas do Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2009. – 
Deputado Eleuses Paiva, DEM/SP

RECURSO Nº 306, DE 2009 
(Do Sr. Roberto Magalhães e outros)

Contra a apreciação conclusiva do Pro-
jeto de Lei Nº 5.243 de 2009, que possibilita 
que o titular de delegação do Poder Público 
possa ser designado como Árbitro.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Senhor Presidente,
Os Deputados abaixo assinados, com amparo 

no art. 58, § 2º, I da Constituição Federal e nos arts. 
58 e 132, § 2º do Regimento Interno da Câmara dos 
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Deputados, recorrem ao Plenário contra a apreciação 
conclusiva pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Projeto de Lei nº 5.243 de 2009, de ini-
ciativa do Deputado Alex Canziani. O Projeto em tela 
altera o art. 13 da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 
1996, que “Dispõe sobre a arbitragem”, para que a 
matéria seja discutida e votada globalmente pelo Ple-
nário da Casa.

Justificação

O projeto foi distribuído à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, lá concluindo sua tramita-
ção. Trata de medida que confere às pessoas capazes, 
detentoras do poder público, inclusive tabeliães, a de-
legação de atuar como árbitro. O projeto foi aprovado 
pela CCJC por unanimidade, com complementação 
de voto.

O presente recurso tem a finalidade de ponderar 
algumas questões a esse respeito, de modo que se 
tal projeto for homologado da forma que foi aprovado 
na Comissão, resultará em sério problema para a so-
ciedade e para a Administração Pública, posto haver 
possibilidade de conflito de interesses entre os tabe-
liães e as partes.

Cabe destacar que a Lei de Arbitragem foi apro-
vada em 1996, incluindo um novo ordenamento jurídico 
ao país. Após a sua aprovação foi considerada consti-
tucional pelo STF e o Brasil foi signatário do Protocolo. 
A possibilidade de incluir os tabeliães como árbitros, 
nos termos da Lei, envolve um agente público numa 
atividade que se pretende ser processada por entes 
privados.

Ressalta-se ainda que os Cartórios devem atuar 
na forma da concessão que recebem, sob pena de se 
transformarem em “lojas de conveniência” deixando 
de atender seu papel junto à sociedade, privilegiando 
atividades que possam ser mais rentáveis.

O provimento do recurso ensejará um exame da 
matéria pelo plenário, que é o fôro adequado para o 
debate de questões relevantes como esta, com larga 
repercussão para sociedade brasileira.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Roberto Magalhães, DEM/PE.

Proposição: REC 0306/09
Autor: ROBERTO MAGALHÃES E OUTROS
Data de Apresentação: 16/09/2009 7:28:00 PM

Ementa: Recorre contra a apreciação conclusi-
va do Projeto de Lei Nº 5.243 de 2009, que possibilita 
que o titular de delegação do Poder Público possa ser 
designado como Árbitro.

Possui Assinaturas Suficientes:  SIM
Total de Assinaturas:

Confirmadas:  058
Não Conferem:  001
Fora do Exercício:  000
Repetidas:  001
Ilegíveis:  000
Retiradas:  000
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6 – PAULO MAGALHÃES (DEM – BA)
7 – FÉLIX MENDONÇA (DEM – BA)
8 – ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE)
9 – AROLDE DE OLIVEIRA (DEM – RJ)
10. JERÔNIMO REIS (DEM – SE)
11. NILMAR RUIZ (DEM – TO)
12. VIC PIRES FRANCO (DEM – PA)
13. JORGE KHOURY (DEM – BA)
14. MARCELO ALMEIDA (PMDB – PR)
15. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (DEM – PE)
16. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ)
17 – ALCENI GUERRA (DEM – PR)
18 – MARCIO JUNQUEIRA (DEM – RR)
19 – EDSON APARECIDO (PSDB – SP)
20 – JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM – SC)
21 – ABELARDO LUPION (DEM – PR)
22 – FÁBIO SOUTO (DEM – BA)
23 – LUIZ SÉRGIO (PT – RJ)
24 – FELIPE MAIA (DEM – RN)
25 – ONYX LORENZONI (DEM – RS)
26 – MOREIRA MENDES (PPS – RO)
27 – LEANDRO SAMPAIO (PPS – RJ)
28 – EDUARDO SCIARRA (DEM – PR)
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45 – AELTON FREITAS (PR – MG)
46 – GUILHERME CAMPOS (DEM – SP)
47 – PAULO BORNHAUSEN (DEM – SC)
48 – ANDRÉ DE PAULA (DEM – PE)
49 – RENATO MOLLING (PP – RS)
50 – JOSÉ MAIA FILHO (DEM – PI)
51 – MENDONÇA PRADO (DEM – SE)
52 – PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB – GO)
53 – HOMERO PEREIRA (PR – MT)
54 – JOFRAN FREJAT (PR – DF)
55 – JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO)
56 – VICENTINHO ALVES (PR – TO)
57 – CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – GO)
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Assinaturas que Não Conferem

1 – OSÓRIO ADRIANO (DEM – DF)

Assinaturas Repetidas

1 – ROBERTO MAGALHÃES (DEM – PE)

RECURSO Nº 310, DE 2009 
(Do Sr. Indio da Costa e outros)

Requer que a apreciação do Projeto 
de Lei nº 5.243, de 2009 seja submetida ao 
Plenário, de acordo com o § 1º do art. 58 e 
§ 2º do art. 132 do RICD.

Despacho: Apense-se à (ao) REC-
306/2009 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Senhor Presidente:
Com base no art. 58 parágrafo 1º e art. 132 pará-

grafo 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, requeiro a V.Ex.ª. que seja submetido ao plenário 
a apreciação do Projeto de Lei nº 5.243, de 2009, que 
dispõe sobre a arbitragem.

Justificação

O projeto de Lei nº 5.243 de 2009 prevê alteração 
do artigo 13 da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 
1996 – Lei da Arbitragem, visando possibilitar a reali-
zação da arbitragem pelos titulares de delegação do 
Poder Público. Tal proposição, possibilita, na verdade, 
o uso da função pública para carrear clientela para 
seus titulares, criando-lhes uma reserva de merca-
do em prejuízo de outros profissionais – como os 
advogados, auditores e contadores, por exemplo, 
tecnicamente aptos a resolver conflitos ligados à área 
de sua técnica – e, também, da própria função públi-
ca, eivando de parcialidade esses serviços públicos, 
cujo exercício exige o exato cumprimento da lei, de 

forma objetiva e sem margem para qualquer tipo de 
interpretação subjetiva. 

Os delegados de função pública, justamente 
em razão da função pública que ocupam, devem ficar 
impedidos de funcionar como árbitros na área de sua 
atuação pública delegada, porque poderiam, valendo-
se de sua função, “patrocinar, direta ou indiretamente, 
interesses privados”, o que, no nosso direito é consi-
derado crime de advocacia administrativa (art. 321 
do Código Penal brasileiro). Além disso, no exercício 
dessa mesma função, poderiam vir a ser chamados 
a atuar nos casos concretos, gerando evidente sus-
peição ou impedimento, como ocorre com os juizes 
(C.P.C., art. 134). 

É de se observar que a Lei 9.307/196, em vi-
gor, não faz restrição, a quem quer que seja, para 
que atuem como árbitros (art. 13. “pode ser árbitro 
qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das 
partes”). A mesma lei, porém, impede que assim 
atue quem possa ter vínculo profissional futuro com 
o objeto da relação (art. 14. “estão impedidos de fun-
cionar como árbitros as pessoas que tenham, com 
as partes ou com o litígio que lhes for submetido, 
algumas relações que caracterizam os casos de im-
pedimento ou suspeição de juizes”), não sendo ra-
zoável que o titular de função pública seja chamado 
a resolver conflitos sobre relações privadas as quais 
lhes serão submetidas, obrigatoriamente, imediata 
ou ou posteriormente, em razão dessa mesma fun-
ção pública delegada.

Outrossim, referido projeto ingressou nesta Casa 
Legislativa no dia 19 de maio deste ano, há cerca de 
três meses, portanto, merecendo maior maturação no 
seu exame, face às possíveis graves conseqüências 
que poderá trazer à sociedade brasileira.

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Indio da Costa, DEM/RJ.

CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS

(53ª Legislatura 2007-2011)

Proposição: REC 0310/09
Autor da Proposição: INDIO DA COSTA E OU-
TROS
Data de Apresentação: 23/09/2009

Ementa: Requer que a apreciação do Projeto 
de Lei nº 5.243, de 2009, seja submetida ao Plenário, 
de acordo com o § 1º do art. 58 e § 2º do art. 132 do 
RICD.

Possui Assinaturas Suficientes:  SIM
Totais de Assinaturas:  Confirmadas 072
Não Conferem  004



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira  30 53501 

Fora do Exercício  000
Repetidas  002
Ilegíveis  000
Retiradas  000
Total  078

Assinaturas Confirmadas

01 – AELTON FREITAS PR MG
02 – ALCENI GUERRA DEM PR
03 – ANTONIO BULHÕES PMDB SP
04 – ANTONIO CARLOS BISCAIA PT RJ
05 – ANTONIO CRUZ PP MS
06 – ANTONIO FEIJÃO PSDB AP
07 – ARIOSTO HOLANDA PSB CE
08 – ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP
09 – ASDRUBAL BENTES PMDB PA
10. ÁTILA LIRA PSB PI
11. CARLOS ALBERTO CANUTO PMDB AL
12. CELSO MALDANER PMDB SC
13. CELSO RUSSOMANNO PP SP
14. CHICO ABREU PR GO
15. CLEBER VERDE PRB MA
16. DAMIÃO FELICIANO PDT PB
17 – DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
18 – DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PDT MA
19 – DEVANIR RIBEIRO PT SP
20 – EDIO LOPES PMDB RR
21 – EFRAIM FILHO DEM PB
22 – ELIENE LIMA PP MT
23 – EUGÊNIO RABELO PP CE
24 – EVANDRO MILHOMEN PCdoB AP
25 – FERNANDO MARRONI PT RS
26 – GERALDO SIMÕES PT BA
27 – INDIO DA COSTA DEM RJ
28 – JACKSON BARRETO PMDB SE
29 – JAIR BOLSONARO PP RJ
30 – JOÃO CAMPOS PSDB GO
31 – JOÃO DADO PDT SP
32 – JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
33 – JOÃO PAULO CUNHA PT SP
34 – JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
35 – JOSÉ CHAVES PTB PE
36 – JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA 
PV MG
37 – JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
38 – JOSÉ PAULO TÓFFANO PV SP
39 – JÚLIO CESAR DEM PI
40 – JURANDY LOUREIRO PSC ES
41 – LAERTE BESSA PMDB DF
42 – LUIZ CARLOS BUSATO PTB RS
43 – MAJOR FÁBIO DEM PB
44 – MANATO PDT ES
45 – MARCELO ALMEIDA PMDB PR

46 – MÁRCIO FRANÇA PSB SP
47 – MARCIO JUNQUEIRA DEM RR
48 – MÁRIO HERINGER PDT MG
49 – MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
50 – MOACIR MICHELETTO PMDB PR
51 – NEILTON MULIM PR RJ
52 – NELSON MEURER PP PR
53 – OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
54 – OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
55 – PASTOR MANOEL FERREIRA PTB RJ
56 – PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB CE
57 – PAULO ROBERTO PEREIRA PTB RS
58 – PEPE VARGAS PT RS
59 – PROFESSOR SETIMO PMDB MA
60 – RENATO MOLLING PP RS
61 – RIBAMAR ALVES PSB MA
62 – RUBENS OTONI PT GO
63 – SABINO CASTELO BRANCO PTB AM
64 – SÉRGIO BRITO PDT BA
65 – SEVERIANO ALVES PDT BA
66 – SIMÃO SESSIM PP RJ
67 – TATICO PTB GO
68 – ULDURICO PINTO PMN BA
69 – VITAL DO RÊGO FILHO PMDB PB
70 – WLADIMIR COSTA PMDB PA
71 – ZÉ GERARDO PMDB CE
72 – ZEQUINHA MARINHO PSC PA

Assinaturas que Não Conferem

01 – ABELARDO CAMARINHA PSB SP
02 – DR. PAULO CÉSAR PR RJ
03 – MAURÍCIO TRINDADE PR BA
04 – WELLINGTON ROBERTO PR PB

Assinaturas Repetidas

01 – LUIZ CARLOS BUSATO PTB RS
02 – NELSON MEURER PP PR

RECURSO Nº 311, DE 2009 
(Do Sr. Arnaldo Madeira e outros)

Recurso ao Presidente da Câmara dos 
Deputados, nos termos do nos termos do 
art. 58, § 3º, combinado com o art. 132, § 
2°, para apreciação em Plenário do PL nº 
6.264, de 2005, que “Institui o Estatuto da 
Igualdade Racial”.

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

Sr. Presidente:
Requeremos a V. Exª, nos termos do art. 58, § 3º, 

combinado com o art. 132, § 2°, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, recurso para apreciação 
em Plenário do PL nº 6.264, de 2005, que “Institui o 
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Estatuto da Igualdade Racial”, de autoria do Senado 
Federal, discutido e votado nos termos do art. 58, § 
2º, inc. I, da Constituição Federal.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009. – 
Deputado Arnaldo Madeira.

CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS

(53ª Legislatura 2007-2011)

Proposição: REC 0311/09
Autor da Proposição: Arnaldo Madeira e Outros
Data de Apresentação: 24-09-09

Ementa: Recorre ao Presidente da Câmara dos 
Deputados, nos termos do art. 58, § 3º, combinado 
com o art. 132, § 2º, para apreciação em Plenário do 
PL nº 6.264, de 2005, que Institui o Estatuto da Igual-
dade Racial.

Possui Assinaturas Suficientes:  SIM
Totais de Assinaturas: 
Confirmadas  091
Não Conferem  002
Fora do Exercício  000
Repetidas  002
Ilegíveis  000
Retiradas  000
Total  095

Assinaturas Confirmadas

01 – AELTON FREITAS PR MG
02 – AIRTON ROVEDA PR PR
03 – ALBANO FRANCO PSDB SE
04 – ALCENI GUERRA DEM PR
05 – ALFREDO KAEFER PSDB PR
06 – ANGELA AMIN PP SC
07 – ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB 
SP
08 – ARIOSTO HOLANDA PSB CE
09 – ARNALDO MADEIRA PSDB SP
10. AROLDE DE OLIVEIRA DEM RJ
11. ÁTILA LIRA PSB PI
12. BETO MANSUR PP SP
13. BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
14. BRUNO RODRIGUES PSDB PE
15. CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
16. CARLOS BRANDÃO PSDB MA
17 – CHICO ABREU PR GO
18 – DR. NECHAR PV SP
19 – DUARTE NOGUEIRA PSDB SP
20 – EDGAR MOURY PMDB PE
21 – EDINHO BEZ PMDB SC
22 – EDMAR MOREIRA PR MG

23 – EDSON APARECIDO PSDB SP
24 – EDSON EZEQUIEL PMDB RJ
25 – EDUARDO BARBOSA PSDB MG
26 – EDUARDO GOMES PSDB TO
27 – EMANUEL FERNANDES PSDB SP
28 – FÁBIO RAMALHO PV MG
29 – FÉLIX MENDONÇA DEM BA
30 – FERNANDO CHIARELLI PDT SP
31 – FERNANDO CHUCRE PSDB SP
32 – FERNANDO GABEIRA PV RJ
33 – FRANCISCO ROSSI PMDB SP
34 – GERSON PERES PP PA
35 – GERVÁSIO SILVA PSDB SC
36 – JAIR BOLSONARO PP RJ
37 – JAIRO ATAIDE DEM MG
38 – JOÃO ALMEIDA PSDB BA
39 – JORGINHO MALULY DEM SP
40 – JOSÉ C. STANGARLINI PSDB SP
41 – JOSÉ CARLOS MACHADO DEM SE
42 – JOSÉ CHAVES PTB PE
43 – JOSÉ LINHARES PP CE
44 – JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PR MG
45 – JULIO SEMEGHINI PSDB SP
46 – JUTAHY JUNIOR PSDB BA
47 – LÁZARO BOTELHO PP TO
48 – LEO ALCÂNTARA PR CE
49 – LEONARDO VILELA PSDB GO
50 – LUCIANO CASTRO PR RR
51 – LÚCIO VALE PR PA
52 – LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
53 – LUIZ CARREIRA DEM BA
54 – LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS PSDB ES
55 – MAJOR FÁBIO DEM PB
56 – MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP MG
57 – NARCIO RODRIGUES PSDB MG
58 – NELSON BORNIER PMDB RJ
59 – NELSON MEURER PP PR
60 – NEUDO CAMPOS PP RR
61 – NILSON PINTO PSDB PA
62 – OSÓRIO ADRIANO DEM DF
63 – PAES DE LIRA PTC SP
64 – PAULO ABI-ACKEL PSDB MG
65 – PAULO MAGALHÃES DEM BA
66 – PAULO RATTES PMDB RJ
67 – PEDRO NOVAIS PMDB MA
68 – PINTO ITAMARATY PSDB MA
69 – PROFESSOR RUY PAULETTI PSDB RS
70 – PROFESSOR SETIMO PMDB MA
71 – PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB GO
72 – RAFAEL GUERRA PSDB MG
73 – RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
74 – REGIS DE OLIVEIRA PSC SP
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75 – RICARDO TRIPOLI PSDB SP
76 – ROBERTO BRITTO PP BA
77 – ROBERTO MAGALHÃES DEM PE
78 – RODRIGO MAIA DEM RJ
79 – RODRIGO ROCHA LOURES PMDB PR
80 – ROGÉRIO MARINHO PSDB RN
81 – RÔMULO GOUVEIA PSDB PB
82 – SANDES JÚNIOR PP GO
83 – SANDRO MABEL PR GO
84 – SILVIO COSTA PMN PE
85 – SILVIO LOPES PSDB RJ
86 – THELMA DE OLIVEIRA PSDB MT
87 – VICENTE ARRUDA PR CE
88 – VICENTINHO ALVES PR TO
89 – WILLIAM WOO PSDB SP
90 – ZENALDO COUTINHO PSDB PA
91 – ZONTA PP SC

Assinaturas que Não Conferem

01 – PAULO MALUF PP SP
02 – WILSON PICLER PDT PR

Assinaturas Repetidas

01 – ALFREDO KAEFER PSDB PR
02 – RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
03 – FIM DO DOCUMENTO

REQUERIMENTO Nº 5.462, DE 2009 
(Do Sr. Vital do Rêgo Filho)

Requer a declaração de prejudiciali-
dade do Projeto de Lei nº 5.800, de 2009, 
que “Altera o inc. III do art. 6º e o inc. V do 
art. 52 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, para incluir no rol dos direitos bá-
sicos do consumidor a informação prévia e 
clara da diferenciação de preços na oferta 
de produtos e serviços em razão da forma 
de quitação.”

Senhor Presidente,
Com fundamento no caput do art. 163, I c/c 164, 

I, do Regimento Interno desta Casa e na qualidade de 
relator do Projeto de Lei nº 846, de 1991 ao qual foi 
apensado o Projeto de Lei n º 822, de 2007 e a este o 
PL nº 5.800, de 2009, requeiro a Vossa Excelência a 
declaração de prejudicialidade deste último, conside-
rando o que se segue:

A Câmara dos Deputados discutiu exaustivamen-
te, por diversas ocasiões, as matérias que tramitaram 
nesta Casa contendo propostas de estabelecimento 
de preços diferenciados para compras com cartão de 
crédito em relação às demais formas de pagamento, 

denominado tecnicamente de “sobre-preço” para com-
pras com cartão.

A medida figurou em diversas proposições, to-
das elas rejeitadas pelo Plenário da Câmara dos De-
putados e por outras instâncias desta Casa, como é 
o caso da Comissão de Defesa do Consumidor, da 
qual sou membro.

Decisões foram tomadas nos seguintes casos:

1 – Rejeição, pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados, em 05/08/2009, da Emenda 
nº 3 do Senado Federal oferecida ao Proje-
to de Lei de Conversão 12/09 (MP 460/09), 
que pretendia instituir essa a diferenciação 
de preços;

2 – Rejeição, pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados, em 03/06/09, da Emenda nº 
73 oferecida à MP 460/09, com mesmo pro-
pósito;

3 – Arquivamento, pela Mesa Diretora 
desta Câmara dos Deputados, em 26/03/09, 
do Projeto de Lei nº 4.360/08, do Senado Fe-
deral, sobre o mesmo assunto (seguindo a 
recomendação da Comissão de Defesa do 
Consumidor);

4 – Rejeição, pela Comissão de Defesa 
do Consumidor, do Projeto de Lei nº 822/07, 
cuja relatora foi Vossa Excelência, contendo, 
mais uma vez, a proposta de estabelecimento 
de preços diferenciados para compras realiza-
das com cartão de crédito em relação às de-
mais formas de pagamento (cheque, dinheiro, 
fatura, duplicata...).

Não fosse suficiente, a Comissão de Defesa 
do Consumidor aprovou, no último dia 12 de agosto, 
substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.533/07, que em 
seu art. 2º, parágrafo único, traz a expressa proibi-
ção ao estabelecimento de preços diferenciados, ou 
seja, em sentido oposto aos das propostas acima 
mencionadas.

Ë oportuno, mencionar, ainda, que também a 
Comissão de Defesa do Consumidor aprovou, em 
24/04/09, do Requerimento nº 178, de 2009, de autoria 
do dep. Dr. Nechar (PV-SP), recomendando ao relator 
da MP 460/09, a rejeição da Emenda nº 73, sugestão 
aprovada pelo Plenário, conforme acima.

Enfim, vê-se, claramente, que sobre essa ques-
tão já houve diversos prejulgamentos, tanto pelo 
Plenário, quanto pela Comissão de Defesa do Con-
sumidor.

Agora, mais uma vez, a proposta é apresentada 
por meio do Projeto de Lei nº 5.800, de 2009, de auto-
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ria do ilustre dep. Jorge Khoury (DEM – BA). Conforme 
atesta a Justificação do projeto, a matéria pretende 
viabilizar a instituição, no país, de preços diferenciados 
para compras com cartão de crédito, em relação às 
demais formas de pagamento, a exemplo de diversas 
outras já mencionadas.

O artigo 164, do Regimento Interno, estabelece 
seja declarada prejudicada matéria pendente de deli-
beração “por haver perdido a oportunidade” (inciso I) 
ou “em virtude de prejulgamento pelo Plenário ou Co-
missão, em outra deliberação” (inciso II).

Com base no inciso II do art. 164, deve ser decla-
rada a prejudicialidade do Projeto de Lei nº 5.800, de 
2009, tendo em vista que seu propósito é compartilhado 
por outras matérias mencionadas e já rejeitadas por 
esta Câmara dos Deputados e também pela Comissão 
de Defesa do Consumidor, além de ser antagônico ao 
dispositivo constante do substitutivo da Comissão de 
Defesa do Consumidor ao Projeto de Lei nº 2.533/07, 
também aqui aprovado.

Diante das razões expostas requeiro a Vossa 
Excelência a declaração de prejudicialidade do Proje-
to de Lei nº 5.800, de 2009, pendente de deliberação 
nesta douta Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Sala das Sessões, 1º de setembro de 2009. – 
Deputado Vital do Rêgo Filho

Prejudicado, tendo em vista a matéria 
haver sido resolvida em sede da Questão de 
Ordem n. 504/09. Publique-se. Oficie-se. Ar-
quive-se.

Em 29-09-09. – Michel Temer, Presi-
dente.

REQUERIMENTO Nº 5.522, DE 2009 
(Do Sr. Anselmo de Jesus)

Requer, nos termos regimentais, a 
apensação do Projeto de Lei nº 5.020, de 
2009 ao Projeto de Lei nº 1.876 de 1999. 

Senhor Presidente,
Reunidos em torno do Projeto de Lei nº 1.876 de 

1999, de autoria do Sr. Sérgio Carvalho, que “dispõe 
sobre Áreas de Preservação Permanente, Reserva 
Legal, exploração florestal e dá outras providências”, 
estão vários projetos de lei que têm por objetivo comum 
regular, das mais diversas formas, o Código Florestal, 
Lei 4.771 de 1965.

Nesse sentido, por se tratar de matéria correlata, 
requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, 
que seja apensado o Projeto de Lei nº 5.020 de 2009, 
de minha autoria, ao PL 1.876 de 1999.

Some-se a isso o fato de que todas essas maté-
rias deverão ser deliberadas por comissão especial, 
conforme despacho exarado por Vossa Excelência 
no último dia 08 do corrente mês, motivo que reforça 
nosso pedido.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. 

Defiro. Apense-se o PL 5.020/09 ao PL 
1.876/99. 

Oficie-se. Publique-se.
Em 29-09-09. – Michel Temer, Presi-

dente.

REQUERIMENTO Nº 5.527, DE 2009 
(Do Sr. Neilton Mulim)

Requer a desapensação dos Proje-
tos de Lei nº 7.499, de 2006, e nº 4.493, de 
2008.

Senhor Presidente:
Encontra-se em tramitação na Comissão de Edu-

cação e Cultura, sob minha relatoria, o Projeto de Lei nº 
7.499, de 2006, do Deputado Carlos Nader, que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade das empresas que adminis-
tram cinemas em todo o território nacional, a ceder dois 
minutos antes das sessões, ao Poder Público, para a 
realização de campanhas sócio-educativas”. 

A ele foi apensado, na distribuição inicial, o Pro-
jeto de Lei nº 4.493, de 2008, de autoria do Deputado 
Eliene Lima, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
veiculação de mensagens educativas sobre o uso de 
drogas antes das sessões de cinema, shows e demais 
eventos culturais e esportivos”. 

Entendemos que as referidas proposições não 
deveriam tramitar apensadas, embora ambas tratem 
da exibição de filmes informativos em salas de cinema. 
O Projeto de Lei nº 4.493, de 2008, tem por objetivo 
propor medida que auxilie na prevenção ao uso de 
drogas. O objeto do Projeto de Lei nº 7.499, de 2006, 
e dos seus outros apensos, por sua vez, é a exibição 
obrigatória de filmes socioeducativos, de modo geral. 

A matéria do projeto principal e demais apen-
sos é do âmbito da Comissão de Educação e Cultura, 
enquanto a do Projeto de Lei nº 4.493, de 2008, nos 
termos do art. 32, XVIII, a, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, é de competência da Comis-
são de Segurança Pública e Combate ao Crime Orga-
nizado, Violência e Narcotráfico – que não consta da 
distribuição do Projeto de Lei nº 7.499, de 2006. 

Cabe realçar que desapensação análoga a esta 
ora requerida foi objeto de exame e deferimento des-
sa Presidência quando motivada pelo Requerimento 
nº 1.355, de 2007, do Deputado Professor Sétimo. O 
expediente solicitava a desanexação do Projeto de Lei 
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nº 5.237, de 2005, que “Torna obrigatória a exibição de 
informe publicitário em todas as salas de cinema do 
Território Nacional, antes das sessões, esclarecendo 
as conseqüências do uso de drogas ilícitas”, e seus 
dois apensos, do mesmo Projeto de Lei nº 7.499, de 
2006. 

No despacho pelo deferimento, o Presidente de-
clarou os Projetos de Lei nº 5.237, de 2005, e apensos 
prejudicados, nos termos do art. 163, I, c/c o art. 164, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em 
razão de alguns dias antes ter sido remetido ao Sena-
do, depois de aprovado nesta Casa, o Projeto de Lei 
nº 6.297, de 2002, do Deputado Pompeo de Mattos, 
que “Torna obrigatória a exibição de filme publicitário, 
esclarecendo as conseqüências do uso de drogas, 
antes das sessões principais em todos os cinemas do 
país”, ou seja, proposição de mesmo teor que os pro-
jetos prejudicados. Destaque-se que essa matéria não 

passou pela Comissão de Educação e Cultura, tendo 
o mérito sido analisado somente pela Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 
Violência e Narcotráfico.

Certo do atendimento ao nosso pleito, aprovei-
to a oportunidade para renovar a V.Exa. protestos de 
elevada estima e distinta consideração.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Neilton Mulim.

INDEFIRO o pedido de desapensação do 
PL 4.493/08, ora apensado ao PL 7.499/06, 
visto que a decisão proferida para tramitação 
conjunta das proposições obedece ao dis-
posto no art. 139, inciso I, do RICD. Oficie-se. 
Publique-se.

Em 29-09-09. – Michel Temer, Presi-
dente.
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Em: 29-9-09. –
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REQUERIMENTO Nº 5.555 DE 2009 
(Do Sr. Deputado Vinicius Carvalho)

Requer a revisão do despacho aposto 
ao Projeto de Lei 1042/2007, para incluir a 
apreciação pelo Plenário da Casa.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

24, inciso II alínea “e”, do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, combinado com o art.. 68, § 1º, 
inciso II, da Constituição Federal, o reexame do des-
pacho inicial referente ao PL 1042/2007, do Deputado 
Márcio França (PSB/SP), que “Acrescenta § 4º ao art. 
6º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, que 
“dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e 
dá outras providências”, para permitir desligamento do 
aluno, por motivo de inadimplência, ao final do semes-
tre letivo.”, para apreciação do Plenário.

Justificação

Trata-se do PL 1042/2007, do Deputado Márcio 
França (PSB/SP), que “Acrescenta § 4º ao art. 6º da 
Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, que “dispõe 
sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras 
providências”, para permitir desligamento do aluno, por 
motivo de inadimplência, ao final do semestre letivo.”, 
que até o presente momento, não foi analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

As matérias que tratam de cidadania, direitos 
individuais, políticos ou eleitorais não podem ser con-
clusivas pelas Comissões, pela sua complexidade e 
abrangência, deve ser exaustivamente analisada e 
debatida pela composição plenária da Casa.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2009. 

INDEFIRO, nos termos do art. 141 do 
RICD, em vista de o Projeto de Lei n. 1.042/2007 
tratar de matéria relativa ao desligamento de 
aluno, por motivo de inadimplência, ao final do 
semestre letivo, não sendo tal matéria afeta aos 
direitos individuais elencados na Constituição 
Federal. O Projeto trata de matéria albergada 
no art. 6º, do Capítulo II, Dos Direitos Sociais, 
da CF. Com efeito, refoge ao disposto no art. 
24, II, “e”, do RICD, c/c o art. 68, § 1º, II, da 
CF. Oficie-se. Publique-se.

Em 29-09-09. – Michel Temer, Presi-
dente.

REQUERIMENTO Nº 5.562 , DE 2009

Requeiro, nos termos regimentais, a 
retirada do projeto de lei nº 5324/2009, de 
minha autoria, em tramitação na Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania 
– CCJC.

Brasília – DF, 23 de setembro de 2009. – Depu-
tado Roberto Rocha

DEFIRO, nos termos do art. 104 c/c o in-
ciso VII do art. 114, ambos do RICD, a retirada 
de tramitação do Projeto de Lei nº 5.324/09. 
Publique-se.

Em 29-09-09. – Michel Temer, Presi-
dente.

REQUERIMENTO Nº 5.571, DE 2009

Requer a revisão do despacho aposto 
ao PL nº 7.650/2006, do Senado Federal.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

139, inciso II, alínea ‘b’, do Regimento Interno, a revisão 
do despacho inicial dado ao Projeto de Lei nº 7.650, 
de 2006, de autoria do Senado Federal, que “Altera os 
arts. 24 e 34 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da Educa-
ção nacional, para instituir a jornada de tempo integral 
no ensino fundamental, no prazo de 5 (cinco) anos.” no 
sentido de que a proposta seja distribuída à Comissão 
de Finanças e Tributação para o exame da adequação 
e compatibilidade financeira e orçamentária, conforme 
o disposto no art. 32, inciso X, alínea ‘h’ do RICD.

Justificação

O projeto de lei em epígrafe determina que até o 
prazo de cinco anos após a sua publicação, seja im-
plantada uma jornada escolar integral no ensino fun-
damental, ampliando das atuais 800 horas para 1.400 
horas anuais, sendo de 8 horas diárias o período inte-
gral a que o aluno deverá se submeter.

Chama a atenção para a questão orçamentária 
é o fato de o referido Projeto determinar textualmen-
te que tal adaptação (05 anos) deverá correr “com a 
colaboração técnica e financeira da União”, além de 
determinar que a jornada integral incluirá atividades 
de acompanhamento pedagógico, oficinas culturais, 
recreativas e esportivas. Logo, observa-se que não 
há como o Congresso Nacional aquiescer tal propos-
ta sem que haja a competente manifestação daquela 
Comissão quanto aos aspectos orçamentários que 
envolvem a proposta apresentada. 

Sala das Sessões, de setembro de 2009. – De-
putado Wilson Santiago (PMDB/PB)

Defiro. Revejo, nos termos do art. 141 
do RICD, o despacho inicial aposto ao PL n. 
7.650/2006 e apensados para incluir a Co-
missão de Finanças e Tributação para se pro-
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nunciar quanto a adequação financeira e or-
çamentária, devendo manifestar-se antes da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania. NOVO DESPACHO: CEC, CFT (art. 
54) e CCJC (art. 54). Proposição sujeita à 

apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 
24, II. Regime de tramitação: prioridade. Oficie-
se. Publique-se

Em 29-09-09. – Michel Temer, Presi-
dente.
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REQUERIMENTO Nº 5.577, DE 2009 
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do 

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar 
a V.Ex.ª se digne registrar nos Anais desta Casa, voto 
de louvor ao Embaixador do Brasil no Canadá, Paulo 
Cordeiro Andrade Pinto, pela sua atuação frente à Em-
baixada e sua determinação e competência na defesa 
dos interesses nacionais. 

Sala das Sessões 24 de setembro de 2009. – 
Deputado Luiz Carlos Hauly, PSdB – PR.

Publique-se
Em 29-09-09. – Michel Temer, Presi-

dente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Finda a 
leitura do expediente, passa-se à

IV – HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A presente 

sessão de homenagem tem como objetivo homenage-
ar os 60 anos de fundação da República Popular da 
China e os 35 anos do restabelecimento das relações 
diplomáticas entre Brasil e China e foi requerida pela 
Exma. Sra. Deputada Jô Moraes e por mim.

Convido para compor a Mesa o Sr. Qiu Xiaoqi, 
Embaixador da República Popular da China no Brasil 
(palmas), e o Sr. Roberto Jaguaribe, Embaixador e 
Subsecretário-Geral para Assuntos Políticos do Minis-
tério das Relações Exteriores. (Palmas.)

Convido todos a ouvirem de pé a execução do 
Hino Nacional.

(É executado o Hino Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Convido 
para integrar a Mesa o ex-Ministro da Ciência e Tecno-
logia e Vice-Presidente Nacional do Partido Socialista 
Brasileiro, companheiro Roberto Amaral. (Palmas.)

Convido também para integrar a Mesa, represen-
tando o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-China, 
o Deputado William Woo. (Palmas.)

Quero fazer um agradecimento especial à dire-
ção, ao corpo docente e, principalmente, aos alunos e 
às alunas, na pessoa da Profa. Elizene Maria Caliman 
de Sousa, orientadora educacional, do Colégio Notre 
Dame, de Brasília. (Palmas.)

Em nome do Prof. Paulo Thiago, quero agradecer 
também a presença das alunas e dos alunos do Colégio 
Marista de Brasília. Muito obrigado. (Palmas.)

Assistiremos à apresentação de um vídeo insti-
tucional relativo ao evento.

(Exibição de vídeo.) (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Registro a 
presença do Sr. Márcio Marques, Chefe de Gabinete 
da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimen-
to do Ministério do Esporte; do Sr. Yu Chiang Hong, 
Vice-Presidente da Câmara Chinesa de Comércio do 
Brasil; do ilustre jornalista Gilberto Amaral; do Prof. 
Sérgio Cordova, da Universidade Santiago Mariño, de 
Maturín, Venezuela.

Sr. Embaixador Qiu Xiaoqi, prezado Ministro Roberto 
Amaral, prezado Embaixador Roberto Jaguaribe, prezado 
Deputado William Woo, demais Sras. e Srs. Deputados, se-
nhoras e senhores convidados, meus queridos estudantes, 
a celebração dos 60 anos da Revolução Chinesa e dos 35 
anos do restabelecimento das relações diplomáticas en-
tre o Brasil e a China constitui acontecimento importante 
para a vida do nosso País e para a história e o destino da 
humanidade. A China realiza a sua revolução em um mo-
mento sublime da luta dos povos por liberdade. 

Após o triunfo sobre as forças nazistas, em 1945, 
prossegue o esforço da humanidade na luta contra os 
impérios coloniais e pela democracia. E o povo chinês, 
que já tinha tido um papel de destaque na luta pela 
democracia e contra as potências do eixo, realiza a 
sublime tarefa de libertar o seu país, em 1949, o que 
faz depois de um grande esforço e de grandes sacri-
fícios. A partir daí inicia a luta pela unidade do povo 
chinês, pela superação do atraso econômico e social 
e pela construção da nova China. 

A China de antes da revolução era um país de 
economia atrasada; 90% dos produtos chineses eram 
oriundos da agricultura e da indústria artesanal e ape-
nas 10% correspondiam ao que na época se poderia 
considerar como a indústria moderna. A situação do 
campo era de alta concentração da terra nas mãos dos 
senhores feudais ou dos senhores da guerra. 

A reforma agrária levada a cabo pela revolução 
integrou ao esforço produtivo da China uma massa de 
300 milhões de camponeses, que passaram a ter aces-
so à terra e que puderam, a partir de então, dedicar-se 
a produzir na agricultura chinesa.

Os próprios chineses reconhecem que a constru-
ção da nova China partiu de uma fase muito atrasada 
e de uma economia quase inexpressiva. O país vivia 
sob a pressão das potenciais coloniais da época, que 
chegaram a promover guerras para ocupar portos ou 
partes do território chinês. Não havia uma única po-
tência que não tivesse o monopólio de um porto ou 
de uma parcela do território chinês. Por essa razão a 
luta pela libertação nacional. E o esforço da revolução, 
no primeiro momento, foi no sentido da construção da 
independência e da unidade do país.

A revolução combateu hábitos e costumes de-
gradantes que existiam na China: os eunucos, as con-
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cubinas e outros costumes que depreciavam a auto-
estima do povo chinês e que foram combatidos pela 
revolução. 

A China, em 10 anos de revolução, conseguiu 
acabar com o tráfico e o consumo do ópio, imposto ao 
país e ao povo depois de uma guerra colonial movida 
pela Inglaterra. A primeira fase da revolução foi dirigida 
pelo líder maior do povo chinês e do seu processo de 
libertação, o Presidente Mao Tsé-Tung. 

No esforço de construção da nova China, é evi-
dente que, como em qualquer atividade humana, erros 
foram cometidos e atrasaram o processo de eman-
cipação econômica e social. A economia enfrentou 
dificuldades em alguns momentos dos anos 50, 60 e 
início dos anos 70, com a experiência do grande salto 
à frente que fracassou e, depois, da chamada Grande 
Revolução Cultural, ao cabo da qual a economia chi-
nesa enfrentava grandes dificuldades.

Podemos dizer que esses 60 anos podem ser 
divididos em 2 períodos. O primeiro vai de 1949 até 
1978, é o esforço de construção da independência, 
de superação do atraso, de emancipação do país e 
de unidade do povo. Em 1978, em um discurso pro-
nunciado para líderes partidários em Shenzhen, o 
Líder Deng Xiaoping aponta para a necessidade de 
o Partido Comunista Chinês encontrar um novo cami-
nho de construção do socialismo, com características 
chinesas, que veio a ser conhecido como a economia 
socialista de mercado. 

A partir de 1978, na reunião plenária do 11º Co-
mitê Central do Partido Comunista, a China inicia um 
movimento de abertura e modernização. De 1978 até 
os dias de hoje, a China tem alcançado êxitos impor-
tantes na construção de uma economia moderna, que 
hoje, aliás, supera a dos Estados Unidos, como par-
cela de contribuição ao desenvolvimento do mundo. A 
contribuição chinesa ao desenvolvimento econômico 
do mundo é hoje maior e mais significativa do que a 
contribuição da maior economia do planeta, que con-
tinua sendo a dos Estados Unidos. 

A China é o país que individualmente contribui 
para retirar a maior faixa da população do mundo da 
pobreza. Se retirarmos a contribuição chinesa, o mundo 
conhecerá um processo de empobrecimento; se incor-
porarmos a contribuição chinesa, o mundo conhecerá 
um processo de presença maior de seres humanos 
com acesso a alguma forma de consumo.

Hoje podemos dizer que a China é o principal 
destino das exportações brasileiras, superando os 
Estados Unidos, os nossos vizinhos do MERCOSUL 
e, individualmente, os países da Europa. Mas a China 
não é apenas um destino importante das exportações 
brasileiras. É também uma parceira na fabricação de 

satélites a aviões. Aliás, há fábricas da EMBRAER em 
território chinês. E vivemos uma grande experiência 
de cooperação entre cientistas brasileiros e chineses, 
rara entre os países, para a construção de artefatos 
de alta tecnologia, como os satélites.

Nós podemos, portanto, celebrar esses 60 anos 
da Revolução Chinesa e os 35 anos do reatamento das 
relações diplomáticas entre o Brasil e a China como um 
momento sublime e importante de cooperação entre 
as 2 nações e entre os 2 povos. Não apenas coopera-
ção comercial, econômica, científica, tecnológica, mas 
também cooperação diplomática, que se intensificaram 
a partir do Governo do Presidente Fernando Henri-
que Cardoso – que liderou grande missão brasileira à 
China –, foram ampliadas no Governo do Presidente 
Lula e intensificadas a partir da própria percepção do 
Presidente da República de que não há contenciosos 
graves entre o Brasil e a China. 

O povo chinês tem dado grande demonstração 
de esforço e de sacrifício para construir o seu país e 
para cooperar com um mundo pacífico, desejo não 
apenas deste País e da China, mas também de toda 
a humanidade. 

Recentemente, aliás, pudemos testemunhar a 
realização da mais espetacular festa desportiva dos 
povos, as Olimpíadas de Pequim, com elevado grau de 
organização e integração da China ao esforço mundial, 
característica principal dos Jogos Olímpicos.

Portanto, na Câmara dos Deputados, onde lide-
ramos um grupo parlamentar com mais de 130 inte-
grantes de todos os partidos, louvamos e celebramos 
o esforço da China em construir um destino feliz para 
seu povo, parte do esforço de construção de um destino 
para a humanidade. E a China, antes de mudar o país, 
mudou o próprio pensamento do Partido Comunista 
Chinês, ao adotar a questão nacional, a independên-
cia e a unidade do povo chinês, a elevação do padrão 
de vida material e espiritual de sua população como 
objetivo central do governo, da nação e do partido que 
dirige os destinos daquela grande nação irmã.

Parabéns, Sr. Embaixador! Receba da Câmara 
dos Deputados do Brasil, do Congresso Nacional, as 
mais sentidas felicitações. Desejamos que a China 
prossiga no seu esforço de construir o bem-estar e a 
felicidade do seu povo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Convido, 

para usar da palavra, como autora do requerimento 
de realização da presente sessão, a Sra. Deputada Jô 
Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. (Palmas.)

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Sem 
revisão da oradora.) – Exmo. Sr. Presidente desta 
sessão solene, Deputado Aldo Rebelo; Exmo. Sr. Em-
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baixador da República Popular da China, Qiu Xiaoqi; 
Exmo. Subsecretário-Geral para Assuntos Políticos do 
Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Ro-
berto Jaguaribe; Ilmo. Sr. Roberto Amaral, ex-Ministro 
da Ciência e Tecnologia; Exmo. Sr. Deputado William 
Woo, Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China; 
caros representantes do corpo diplomático; Deputadas 
e Deputados; queridos alunos que aqui se encontram, 
os povos do mundo, hoje, neste século XXI, têm os 
olhos voltados para a busca permanente do fortale-
cimento soberano de suas nações e para a melhoria 
das suas condições de vida.

É com a certeza do imenso significado histórico 
para a conquista desses 2 desafios do progresso huma-
no, representados na fundação da República Popular 
da China, que reverenciamos os seus 60 anos.

Para melhor compreender os memoráveis fei-
tos e as escolhas políticas que levaram à construção 
desse importante país no equilíbrio mundial, é preciso 
conhecê-lo na sua plenitude.

A sensação primeira de quem chega à China é 
a de um país sem limites, tamanha a grandiosidade 
de seus números: 9,5 milhões de quilômetros qua-
drados; 1,3 bilhão de habitantes; uma maioria han 
convivendo com 56 etnias, 53 línguas orais próprias 
e 23 escritas.

Planaltos de estrutura sedimentar, extensas pla-
nícies aluviais, cordilheiras com mais de 4 mil metros, 
como o Himalaia. Um clima diverso, com ventos pola-
res, massa continental fria e seca.

Nessa imensidão desafiadora, nessa diversidade 
sem limites, a China soube constituir-se como nação 
forte voltada para o seu desenvolvimento e para o pro-
gresso de sua gente. Soube tornar-se a expressão da 
perenidade oriental.

Admirável e invejável ritmo de crescimento eco-
nômico marcou esse país nas últimas décadas. Há 
quem se pergunte sobre as razões e os caminhos de 
tamanho feito. 

Mais do que as estatísticas gerais, é no contato 
com a vida cotidiana da China que se pode perceber 
a determinação com que a República Popular procu-
rou superar as inumeráveis barreiras do progresso. Os 
exemplos são muitos.

Com uma população majoritariamente rural, há 
enorme esforço de expandir a urbanização para o seu 
interior. O Distrito Industrial de Suzhou, no nordeste do 
país, é um desses exemplos. Município de marcada 
tradição turística, pelos seus jardins, Suzhou transfor-
mou-se em produtor de eletrônicos, equipamentos de 
informática e fármacos. Com previsão de investimen-
tos de 100 bilhões de dólares, é hoje uma das mais 

competitivas zonas de processamento de exportação, 
com o quarto PIB do país.

Há outros exemplos. A Zona de Exploração de 
Alta Tecnologia, no Distrito Industrial de Changzhou, 
é uma das 53 novas que existem no país, com o per-
centual de crescimento chegando a 20%. O PIB indus-
trial da cidade é de 8 bilhões de dólares. E vejam ca-
ras Deputadas, caros Deputados e convidados: numa 
visão de desenvolvimento integrado, uma parte dos 
investimentos planejados para a região destina-se à 
construção de uma cidade universitária que atenderá 
100 mil estudantes e de um exponencial conjunto ha-
bitacional. Era anteriormente uma área rural.

Não é apenas essa dimensão de crescimento 
econômico que marca a vida daquela gente. Há uma 
enorme preocupação com os hábitos de solidariedade, 
os valores e a cultura de um país milenar. Registros 
de visitantes testemunham que há sempre parques ou 
jardins à disposição dos seus habitantes nas cidades 
chinesas. Suzhou não é diferente. Na Zhu Hui Road, 
grande avenida central, podemos encontrar 3 deles.

Um Sol vermelho banha o despertar lento de uma 
das praças daquela avenida, às 6h da manhã de uma 
sexta-feira de agosto. Três mulheres, como as comadres 
do interior brasileiro, em meio à caminhada, conversam 
fazendo gestos com as mãos para cima. Em dado mo-
mento, passam a alisar o tronco de uma árvore, como 
para captar a vida que ela oferece. Essa é a dimensão 
do cotidiano humano que nos alerta.

A província de Changzhou, que faz imenso esforço 
de industrialização, também preserva a sua memória. 
Na praça central da cidade está a casa de Qu Qiubai, 
um intelectual que participou da fundação do Partido 
Comunista da China. Além da militância política, Qu 
Qiubai cultivava a poesia, e seus versos encontram-se 
na casa comemorativa: Escrevia ele: “Quero ser uma 
ave para trazer a primavera para ti”.

A homenagem que se faz aos 60 anos da Re-
pública Popular da China, nesta Casa, expressa o de-
sejo de todos os amantes do progresso mundial que 
batalham para que os avanços científicos e tecnológi-
cos conquistados pela humanidade sejam colocados 
a serviço da cooperação entre os povos e para a paz 
mundial. Queremos todos trazer a primavera para o 
nosso tempo.

Cumprimentamos a República Popular da China 
pela contribuição que deu à humanidade nesses últi-
mos 60 anos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Destaco 
a presença entre nós do ex-Senador Ney Maranhão, 
do Estado de Pernambuco, pioneiro das relações de 
amizade entre Brasil e China. (Palmas.)
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Convido para integrar a Mesa o Presidente Na-
cional do Partido dos Trabalhadores, Deputado Ricardo 
Berzoini. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra, para falar em nome do PMDB – ao Deputado 
Jurandil Juarez.

O SR. JURANDIL JUAREZ (Bloco/PMDB – AP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Aldo 
Rebelo; Exmo. Sr. Embaixador da República Popular da 
China; Embaixador Roberto Jaguaribe, Subsecretário-
Geral para Assuntos Políticos do Ministério das Relações 
Exteriores; Sr. Roberto Amaral, Vice-Presidente do PSB; 
meu ilustre colega Deputado William Woo, Presidente do 
Grupo Parlamentar Brasil-China; Sr. Presidente do PT; 
Sras. e Srs. Deputados; minhas senhoras e meus senho-
res, em meu nome e em nome do meu partido, o PMDB 
– gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar o nobre 
Deputado Aldo Rebelo e, igualmente, a nobre Deputada 
Jô Moraes. A ambos devemos a feliz iniciativa desta ho-
menagem, uma daquelas que ocorrem nesta Casa para 
nos fazer vibrar. 

Homenagem, além do mais, impensável, Sr. Presi-
dente, antes de 1974, quando Brasil e China romperam 
as muitas barreiras que os separavam e estabelece-
ram relações diplomáticas. Impensável porque, até ali, 
não existira qualquer gesto que pudesse indicar uma 
vontade de aproximação entre o Estado brasileiro e 
a República Popular da China, desde a formação do 
Estado nacional chinês, em 1949, quando se reorga-
nizou o bloco de poder com a obstinada incorporação 
de novos atores sociais. E porque não existira, parecia 
muito remoto que algum dia pudesse vir a existir, dadas, 
nobres colegas, as marcantes diferenças que configu-
ravam como que mundos estranhos um ao outro.

Ideologicamente, éramos nações antípodas. Su-
prema ironia, seria aliás durante a vigência do regime 
militar de orientação direitista no País que este e a 
China assinariam o Comunicado Conjunto sobre o 
Estabelecimento das Relações Diplomáticas entre o 
Brasil e a China, no Palácio do Itamaraty, em 15 de 
agosto de 1974. 

Vale, a propósito, lembrar as palavras pronun-
ciadas pelo Chanceler brasileiro Antonio Azeredo da 
Silveira, quando se referiu a uma agenda comum, es-
tabelecida no respeito mútuo entre parceiros que se 
punham distantes das questões de política interna um 
do outro, em especial quanto a formas de governo e re-
gimes adotados. Transcorridos 35 anos, Sr. Presidente, 
é possível hoje constatar que não se tratava de mera 
retórica ou do simples cumprimento dos ritos próprios 
da diplomacia. Tratava-se, sim, de modo muito claro, do 
pragmático reconhecimento de interesses comuns. 

Geograficamente, distâncias de terras e mares 
nos separavam para nos colocar em posições quase 
inalcançáveis, a julgar pelos padrões de transporte e 
comunicação da época. Cultura e tradições, costumes 
e valores sociais, língua e construção da nacionalidade, 
tudo parecia nos isolar então, sem que cada uma das 
partes houvesse atentado, até aquele momento, para 
as muitas similitudes, a começar pelo fato de sermos, 
ambos, países de forte e arcaica herança rural, dimen-
sões continentais, populações enormes, grande força 
humana pronta para o trabalho. Em 1974, Sras. e Srs. 
Deputados, ambos éramos carentes de educação e 
qualificação para arrostar os desafios da tecnologia e 
da modernidade que se avizinhavam, mas estávamos 
ansiosos por superar o atraso e o subdesenvolvimento. 
Hoje, decorridos 35 anos, somos os maiores países em 
desenvolvimento, em todo o mundo, cada qual exer-
cendo uma liderança regional incontestável. 

O gesto de diplomacia teve o condão de viabilizar 
parcerias históricas. Por sua vez, a globalização, que 
daria, a partir do final do século passado, novo e mais 
abrangente sentido à palavra “integração”, se de um 
lado impôs desafios, de outro permitiu inauditas – e mais 
equitativas – bases de interlocução entre as nações, e 
destas com os sistemas mundiais de comércio. Desse 
modo, vínculos como os que modelam atualmente as 
parcerias sino-brasileiras se tornaram algo profícuo e 
consequente, não somente no que diz respeito ao peso 
do comércio bilateral, mas também no que diz respeito 
às relações internacionais, regionais e multilaterais. Da 
mesma forma, propiciaram-se grandes oportunidades de 
trocas e intercâmbios, negociações, missões, acordos 
e cooperação. Sobretudo, temos todas as necessárias 
condições, quer políticas, quer econômicas, de no futuro 
aprofundar cada vez mais as nossas relações.

O aluvião de possibilidades aflui em direção a 
campos os mais diversos: cultura, artes, ciências, meio 
ambiente, comércio, agricultura, siderurgia, infraestru-
tura – com destaque para a energia nuclear com fins 
pacíficos, turismo, desenvolvimento social e combate 
às desigualdades ainda subsistentes, que tanto o Brasil 
quanto a China se esforçam por superar. O conjunto 
de atividades, projetos e programas de interesse mú-
tuo tem produzido, Sras. e Srs. Deputados, além de 
permanente diálogo, parcerias estratégicas importan-
tíssimas e complementaridade econômica. 

A riqueza guardada nos respectivos territórios nos 
faz potencialmente ricos, e nem a crise internacional 
haveria de extinguir o trabalho realizado em comum por 
chineses e brasileiros, que já dura 3 décadas e meia. 
Sem dúvida, Sr. Presidente, os frutos estão longe de 
se esgotar, tendo, antes, tudo para se fortalecer e dar 
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novos frutos. E eis nisto, Sras. e Sr. Deputados, os vo-
tos do PMDB: nobres e fartas colheitas. 

Imperioso, por derradeiro, Sr. Presidente, estender 
esta celebração ao povo chinês, como forma de mani-
festar o apreço e a admiração de todos os brasileiros 
representados nesta Casa. As relações entre Brasil 
e China avivaram o que temos em comum. Graças a 
elas, fomos levados a nos compreender melhor. Nun-
ca fomos tão próximos quanto temos sido nos últimos 
tempos e mais haveremos de nos tornar, no curso da 
história que ainda está por ser escrita. 

Felicidades a todos.
Muito obrigado, em meu nome e em nome do 

PMDB. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-

gado, Deputado Jurandil Juarez.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-

dência registra a presença entre nós do ex-Presidente 
desta Casa, Deputado Arlindo Chinaglia.

Com a palavra, em nome do Partido dos Trabalha-
dores, o ilustre Deputado José Genoíno. (Palmas.)

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Aldo Rebelo, Exmo. Embaixa-
dor da República Popular da China, demais integrantes 
da Mesa, Sras. e Srs. Deputados e os que acompanham 
esta sessão, em primeiro lugar, é importante registrar 
que a fundação da República Popular da China foi um 
dos acontecimentos marcantes do século XX: mudou 
a correlação de forças no plano mundial e colocou no 
cenário internacional um dos grandes líderes do sé-
culo, ou seja, seu fundador, Mao Tsé-Tung.

Faço essa referência, por delegação do Líder Cân-
dido Vaccarezza, em nome da bancada do PT e também 
em nome do presidente do partido, Deputado Ricardo 
Berzoini, que está acompanhando esta sessão.

Esta saudação do Partido dos Trabalhadores tem 
o significado de destacar 2 grandes marchas que a 
China viveu nesses 60 anos: a Longa Marcha, regis-
trada na história política mundial, com a libertação da 
China e a fundação da República Popular da China; e 
a marcha da afirmação da China no seu processo de 
desenvolvimento econômico e de alteração da ordem 
econômica mundial.

Esse caminho foi revolucionário, como disse muito 
bem o Presidente Aldo Rebelo. E todo caminho revolu-
cionário envolve derrotas, vitórias, erros, desafios.

Nós aprendemos com a República Popular da 
China e com a experiência chinesa que os dirigentes 
do Partido Comunista da China e da República Popular 
da China tiveram a sabedoria política de entender as 
particularidades do seu país, à luz de algumas teorias 
gerais, inclusive a própria Guerra de Libertação, em 
1949, que fugiu a um certo dogmatismo da esquerda 

no tocante à sua compreensão de luta pela libertação 
nacional.

A própria interpretação do socialismo foi adequa-
da às condições da China. E digo isso porque a minha 
geração foi profundamente marcada pela Revolução 
Chinesa, pelas obras políticas dos revolucionários chi-
neses. Muitos da minha geração viveram esse proces-
so intensamente.

Visitei a China em 2004, representando o Partido 
dos Trabalhadores, e um fato me chamou a atenção. 
Ao conhecer o patrimônio cultural chinês, o patrimônio 
geológico, encontramos uma frase que iniciava aquela 
visita: “Aqui, os visitantes não vão encontrar nenhum 
brinde, nenhuma prenda, nenhum símbolo de qualquer 
ocupação territorial da China em relação a outros paí-
ses e a outros continentes”.

A própria construção da Muralha, a própria apre-
sentação cultural do patrimônio chinês são exatamente 
o símbolo da afirmação de um país, de uma nação que 
respeita a pluralidade étnica, que respeita a diversida-
de e é preciosa e correta ao nos dizer, na condição de 
visitantes, que defende uma só China, o que é muito 
importante nesta discussão que fazemos hoje.

A parceria do nosso partido com o Partido Co-
munista da China é algo que consideramos muito 
importante. A parceria do nosso País com a China é 
estratégica, porque ela pôs no mercado mundial 40% 
da sua população e é considerada por alguns analistas 
como “a fábrica do mundo”. A China tem papel estra-
tégico na geopolítica mundial.

A relação da China com o Brasil, País emergente 
que pode estabelecer parcerias em todas as áreas, é 
para nós muito importante, principalmente agora, quan-
do a ordem neoliberal despenca com os dogmas do Es-
tado mínimo, das privatizações e da globalização como 
fim em si mesma. Essa parceria é fundamental.

Comemoramos hoje os 60 anos da República Po-
pular da China e os 35 anos do restabelecimento das 
relações diplomáticas com aquele país. Quando foram 
restabelecidas as nossas relações diplomáticas com 
a China, em 1974, eu cumpria prisão política. Lembro 
que registramos aquele fato por ser muito importante o 
elo com a referência teórica e política dos fundadores 
da China. Ao mesmo tempo, assistimos ao estabeleci-
mento das relações diplomáticas com a China.

Foram positivos esses 35 anos de relações di-
plomáticas com a China. Queremos intensificá-las, 
ampliá-las, aprofundá-las, porque os nossos povos e 
os nossos países têm muito a crescer e a aprender 
com essa parceria estratégica do ponto de vista eco-
nômico, cultural e científico. Em todas as áreas po-
demos ter uma parceria estratégica com a República 
Popular da China.
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Para terminar, Sr. Presidente, peço a V.Exa., em 
nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, que 
autorize a transcrição de artigo em que o Presidente 
Nacional do Partido dos Trabalhadores, meu compa-
nheiro Ricardo Berzoini, saúda o aniversário de fun-
dação da República Popular da China.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-

gado, Deputado José Genoíno.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Saudação ao 60° aniversário de fundação da 
República Popular da China

O Partido dos Trabalhadores congratula-se com 
os 60 anos de fundação da República Popular da 
China, em dezembro de 1949, após mais de 20 anos 
de guerras civis e da guerra de resistência contra a 
agressão japonesa.

Apesar de confrontada com uma China destruída 
e com o bloqueio das potências imperialistas e as ame-
aças de guerra nuclear, a República Popular foi capaz 
de reconstruir o país e garantir, num primeiro momento, 
os direitos humanos básicos de alimentação, moradia, 
educação e saúde para a maioria do povo chinês.

Na busca de um caminho próprio de desenvolvi-
mento, a República Popular da China sofreu diferentes 
percalços, aprendeu com as próprias experiências e 
iniciou suas reformas no final dos anos 1970. Nesta 
nova Longa Marcha, ela se transformou na principal 
fábrica do mundo. Seu crescimento introduziu uma 
nova configuração produtiva, jogando papel impor-
tante em colocar no mercado global cerca de 40% da 
população do planeta.

Uma transformação desse porte lhe acarretou 
novos problemas, ambientais, de disparidades regio-
nais e entre pobres e ricos, bem como os relaciona-
dos com riscos financeiros e corrupção. É salutar que 
a República Popular da China não só reconheça a 
existência destes problemas, como esteja trabalhando 
para resolvê-los.

Acompanhamos os esforços para adotar a “cons-
trução verde” como centro dos projetos econômicos, 
fechar empresas e minas poluidoras, obrigar os estu-
dos de impacto ambiental, desenvolver métodos de 
monitoramento, conservação e recuperação ambiental, 
impor compensações pelo uso de recursos e por danos 
causados ao meio ambiente, e reduzir o consumo de 
energia em 20%, até 2010.

Anotamos as medidas para extinguir os impos-
tos agrícolas, acelerar a universalização do sistema 
de segurança social e de serviços públicos nas zonas 
rurais, e ampliar os transportes, o abastecimento de 

água, a educação e o atendimento médico, de modo 
a reduzir os desequilíbrios regionais e entre as zonas 
urbanas e rurais.

Seguimos com atenção a política de redistribuição 
de renda, através dos aumentos salariais, universaliza-
ção das aposentadorias, pensões e seguros-desem-
prego, elevação do padrão de vida das 20 milhões de 
pessoas que ainda vivem abaixo da linha da pobreza, 
garantia dos direitos dos trabalhadores migrantes, e 
elevação das taxas pagas pelas classes de renda mais 
alta, para estender e baratear os serviços públicos.

Também acompanhamos os esforços da China 
para reduzir os riscos globais, reiterando sua política 
de coexistência pacífica, aprofundando as reformas de 
seu sistema financeiro, diminuindo o desequilíbrio no 
comércio internacional do país, por meio de aumen-
to das importações, e constituindo fundos financeiros 
para projetos no exterior.

Congratulamo-nos com a reiteração da vonta-
de de assegurar a constante extensão dos direitos 
democráticos, reforçando o sistema de congressos 
populares, e ampliando os sistemas de cooperação 
multipartidária, consulta política, e autogestão nos ní-
veis primários da sociedade.

Desejamos, por fim, que a República Popular da 
China continue trilhando o processo de construção de 
seu socialismo com características próprias.

Ricardo Berzoini, Presidente Nacional do Par-
tido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Convido 
para ocupar a tribuna o Sr. Deputado William Woo, de 
São Paulo, integrante do Grupo Parlamentar de Ami-
zade Brasil-China, que falará pelo PSDB. (Palmas.)

O SR. WILLIAM WOO (PSDB – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Aldo Rebelo, integrante do 
Grupo Parlamentar Brasil-China, do qual tenha a honra 
de ser secretário, telespectadores que nos assistem 
pela TV Câmara, bom dia.

O Deputado Aldo Rebelo, quando Presidente des-
ta Casa, num dos atos mais importantes do Legislativo, 
assinou convênio entre a Câmara dos Deputados e a 
Assembleia Popular Nacional da República Popular da 
China, para selar as relações entre as 2 Casas.

Deputada Jô Moraes, obrigado pela iniciativa de 
requerer esta homenagem a todos os chineses e seus 
descendentes. 

Embaixador Qiu Xiaoqi, muito nos honra a sua 
presença aqui, assim como a do Embaixador Roberto 
Jaguaribe, que dá atenção às relações internacionais 
do Brasil e, com carinho muito especial, às relações 
do Brasil com a Ásia.

Cumprimento o Ministro Francisco Mauro Brasil de 
Holanda, que agora, além de chefiar o Departamento da 
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Ásia e Oceania do Ministério das Relações Exteriores, 
também tem a incumbência de administrar as relações 
do Brasil com a República Popular da China.

Cumprimento o Presidente do PT – Deputado Ri-
cardo Berzoini, o Ministro Roberto Amaral, os meus com-
panheiros Deputados Luiz Couto, Arlindo Chinaglia, Ju-
randil Juarez, meu companheiro do Amapá, Estado que 
tem grandes oportunidades de investimento, que sempre 
tem falado da importância da relação entre os 2 países.

Cumprimento também o Deputado Átila Lins, Pre-
sidente do Grupo Parlamentar Brasil-Inglaterra, o nosso 
defensor da Amazônia, da Zona Franca e companheiro 
das empresas chinesas que estão lá estabelecidas.

Senador Ney Maranhão, é um grande prazer e 
uma honra tê-lo aqui.

Agradeço a presença à Profa. Elizene Caliman, 
do Colégio Notre Dame, e ao Prof. Paulo, do Colégio 
Marista.

Minhas amigas e meus amigos, kowei xiao lin, 
kowei lai pin, tatia hao! (Palmas.) Sejam bem-vindos 
a nossa Câmara dos Deputados!

Muitos falaram da história, dos 60 anos da pro-
clamação da República Popular da China, mas, nos 31 
anos de liderança de Deng Xiaoping, a China obteve 
grande crescimento econômico, com a inclusão de mais 
de 400 milhões de pessoas das classes mais pobres, 
que passaram a ter maior poder aquisitivo e qualidade 
de vida. Não houve nenhum sistema político ou financei-
ro no mundo que tenha tido essa capacidade de elevar 
tantas pessoas ao nível do poder aquisitivo mundial.

A preservação dos princípios de respeito mútuo e 
soberania, de integridade territorial, de não agressão, 
de não intervenção nos assuntos internos, de igual-
dade, de benefícios recíprocos e de tolerância entre 
diferentes sistemas ideológicos fez o comércio entre 
o Brasil e a China saltar de 6,6 bilhões de dólares, em 
2003, para 36,5 bilhões de dólares no ano passado. 
Neste ano, a partir de abril, a China passou a ser o 
parceiro nº 1 da economia brasileira.

Lembro ao nosso Ministro Roberto Amaral, da 
área de Ciência e Tecnologia, que os 3 satélites sino-
brasileiros lançados nos permitem obter imagens de 
todo o nosso continente e também do continente afri-
cano, o que ajuda os países em desenvolvimento. 

Temos também lembrança da organização da 
China na realização das Olimpíadas de Beijing, em 
2008.

Convido todos a visitar, em maio de 2010, a Expo 
Xangai, e conhecer essa beleza de feira mundial e, 
principalmente, um dos stands mais criativos, o do 
Brasil, feito pela APEX.

Convido todos a conhecer a verdadeira história 
da China. Vão visitar o Tibet para ver o número de es-

colas lá construídas e o nível educacional da região. 
Vão conhecer Macau – e não pensem que estão no 
Brasil porque as placas estão escritas em português. 
Há uma influência muito forte da colonização portugue-
sa lá. Em Macau nos sentimos em casa. Vão conhecer 
Hong Kong, que disseram que sofreria perdas depois 
da união e hoje mostra grande crescimento, além da 
sua logística portuária.

Quero parabenizar o Ministério das Relações Ex-
teriores, que vai abrir um novo consulado na região de 
Guangzhou, Estado-irmão de São Paulo.

Quero parabenizar o nosso cônsul caramuru, o 
Ministro Jaguaribe, que fala chinês melhor do que eu, 
fluentemente, e o nosso Secretário Ricardo Portugal, 
que é casado com uma chinesa e deve à China a sua fa-
mília, porque pôde trabalhar na República da China.

Em nome do PSDB, viva o Brasil! Viva a China!
China, wãn suei! Brasil, wãn suei! (Palmas.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
é com grande satisfação que represento o meu partido, 
o PSDB, nesta sessão solene em homenagem aos 60 
anos de fundação da República Popular da China e 
aos 35 anos do restabelecimento das relações diplo-
máticas entre Brasil e China. Num momento em que o 
diálogo e as trocas comerciais entre os 2 países atra-
vessam fase particularmente produtiva, esta sessão é 
oportuna e significativa – trata-se do reconhecimento, 
por esta Casa, da importância da aliança Brasil-China 
no cenário político e econômico mundial.

A proclamação da República Popular da China, há 
60 anos, foi o ápice de um processo longo e difícil. O povo 
chinês passou mais de meio século lutando, a custo de 
muito sangue e inominável sofrimento, pela independên-
cia e pela libertação nacional. Com a fundação do novo 
Estado, os chineses e seus líderes passaram a buscar 
um caminho de desenvolvimento apropriado à realidade 
nacional, esforço que já rendeu muitos e expressivos 
resultados, hoje mundialmente reconhecidos.

Há 31 anos, sob a liderança de Deng Xiaoping, o 
povo chinês iniciou a sua marcha histórica pela cons-
trução do socialismo com características chinesas. As 
reformas econômicas então empreendidas obtiveram 
êxito impressionante. Nessas 3 décadas, a economia 
da China manteve crescimento acelerado, com signi-
ficativa melhoria da qualidade de vida da população. 
A força produtiva social e o poderio do país deram 
grandes saltos históricos. E a vida do povo, em termos 
gerais, alcançou nível digno, embora modesto.

É nesse contexto favorável que se dá o encon-
tro da China com o Brasil. Ambos são gigantes que 
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despertam para sua vocação de integrantes de peso 
no cenário internacional. Ambos são poderosas eco-
nomias emergentes que se reconhecem como parcei-
ros naturais no processo de redefinição do panorama 
geopolítico mundial.

Desde o restabelecimento das relações diplomá-
ticas, em 1974, o Brasil e a China têm passado por 
contínuo processo de aproximação, que ganhou nos 
últimos anos escala sem precedentes, em especial 
nas áreas de comércio e de ciência e tecnologia. Nos 
últimos anos, o comércio bilateral cresceu a um ritmo 
vertiginoso, passando de 6,6 bilhões de dólares, em 
2003, para 36,5 bilhões, em 2008 – crescimento de 
mais de 550%. Em abril passado, a China passou a 
ser o principal parceiro comercial do Brasil, quebrando 
a liderança de 80 anos dos Estados Unidos. 

Em ciência e tecnologia, área crucial para o de-
senvolvimento dos 2 países, os resultados também 
são expressivos. Em 1988, Brasil e China estabele-
ceram parceria para a construção, o lançamento e a 
operação de satélites que representa, ainda hoje, o 
maior projeto de cooperação conjunta na área de ci-
ência e tecnologia entre países em desenvolvimento. 
O programa, que já lançou 3 satélites e deve colocar 
mais 2 em órbita até 2014, tem permitido aos 2 países 
produzir dados e imagens de seus territórios a custo 
bastante reduzido.

Essas realizações econômicas, comerciais e cien-
tíficas são, sem dúvida alguma, de enorme significado 
para os 2 países. É no campo político-diplomático, no 
entanto, que a dimensão estratégica da parceria sino-
brasileira torna-se mais evidente. Ao criar um novo eixo 
de cooperação entre países em desenvolvimento, fora da 
dependência tradicional em relação aos países desen-
volvidos, esta parceria tende a modificar o espaço geo-
político mundial e a geografia comercial do planeta.

A parceria estratégica sino-brasileira, além de pro-
duzir efeitos importantes no contexto bilateral, também 
está contribuindo para a conformação de uma ordem 
mundial mais justa, estável e equilibrada. Exemplo desta 
vocação é a aliança firmada entre os 2 países em torno 
da necessidade de fortalecimento e de democratiza-
ção da ONU e do seu Conselho de Segurança, com 
o intuito de mitigar os danos provocados por políticas 
unilateralistas na ordem internacional. 

Em um mundo marcado por relações internacionais 
que se caracterizam pela verticalidade e pela assimetria, 
Brasil e China consagraram um padrão de cooperação 
horizontal e simétrico que serve de modelo para o rela-
cionamento entre outros países em desenvolvimento. A 
parceria entre nossas nações sempre se pautou pelos 
5 princípios da coexistência pacífica apregoados por 
Chu En-Lai: respeito mútuo à soberania e à integridade 

territorial; não agressão; não intervenção nos assuntos 
internos; igualdade e benefícios recíprocos; e tolerância 
entre diferentes sistemas ideológicos.

Tanto a China quanto o Brasil, por seu peso de-
mográfico, econômico e político-diplomático, estão 
destinados a liderar. As nossas nações, no entanto, 
não têm a pretensão de transformar essa saudável 
liderança numa deturpada imposição de hegemonia. 
Este é um ponto de convergência de fundamental im-
portância no ideário dos 2 países.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quan-
do esta Casa realiza tão significativa sessão solene 
em homenagem à República Popular da China e ao 
restabelecimento das relações diplomáticas entre os 
nossos países, podemos afirmar, com satisfação, que 
nunca a China e o Brasil estiveram tão ligados como 
hoje. Estamos dispostos a trabalhar para que amanhã 
estejam mais unidos ainda. 

Como legislador e representante do PSDB nesta 
Casa, deixo registrada a minha firme disposição de fazer 
o que estiver ao meu alcance para que China e Brasil 
permaneçam juntos no propósito de construir um belo 
futuro para as nossas nações e os nossos povos, promo-
vendo a paz e o desenvolvimento do mundo inteiro.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Parabéns por 

seu belo pronunciamento, Deputado William Woo!
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Desejo 

convidar a assumir a presidência dos trabalhos uma 
das autoras do requerimento de realização da presente 
sessão solene, a Deputada Jô Moraes. Desde já con-
vido para ocupar a tribuna o Deputado Paes Landim, 
do PTB do Piauí. (Pausa.)

O Sr. Aldo Rebelo, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno, deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Sra. Jô Moraes, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Jô Moraes) – Com a 
palavra o ilustre Deputado Arlindo Chinaglia, ex-Pre-
sidente da Casa.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Cumprimento o Exmo. 
Sr. Qiu Xiaoqi, Embaixador da República Popular da 
China; o Exmo. Sr. Roberto Jaguaribe, Embaixador e 
Subsecretário-Geral para Assuntos Políticos do Ministério 
das Relações Exteriores; o ex-Ministro Roberto Amaral, 
Vice-Presidente Nacional do PSB; o Deputado William 
Woo, representante do Grupo Parlamentar Brasil-China; 
o Deputado Ricardo Berzoini, Presidente Nacional do PT; 
o Deputado Aldo Rebelo, ex-Presidente da Câmara dos 
Deputados; e a Deputada Jô Moraes, que no momento 
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preside esta sessão, sendo os 2 últimos autores do re-
querimento de realização desta sessão solene.

Secundando aquilo que, em nome da bancada 
do Partido dos Trabalhadores, disse o Deputado José 
Genoíno, o século XX teve momentos marcantes e 
determinantes na história mundial. Poderíamos fazer 
referência a 2 Guerras Mundiais; poderíamos fazer 
referência à Revolução Russa ou à Revolução Cuba-
na. Mas hoje prestamos homenagem aos 60 anos de 
instituição da República Popular da China.

Sabemos que a divisão mundial entre 2 blocos de-
terminou não apenas ações na economia, não apenas 
ações comerciais, mas também foi um divisor de águas 
que separou o mundo, que separou países. Evidente-
mente, são momentos que a história vai analisar.

É inegável que, com os 60 anos da República Po-
pular da China, que tem uma população fantástica de 
mais de 1 bilhão de habitantes, hoje o mundo percebe 
aquilo que foi plantado há 60 anos. Evidentemente, as 
relações comerciais entre Brasil e China se desenvol-
veram de maneira intensa, particularmente nos últimos 
7 anos, a ponto de hoje a China ser o principal parceiro 
comercial do Brasil.

Temos pelo menos 2 pilares para analisar: o pa-
pel da China no âmbito dos benefícios trazidos para 
a própria população chinesa; e, ao mesmo tempo, o 
destacado papel internacional da China nos últimos 
anos.

Portanto, aqueles que resistiam à ideia de um 
Estado que planeja, aqueles que resistiam à ideia de 
um Estado que regula e que intervém quando neces-
sário, seguramente, frente ao verdadeiro gigantismo da 
China, não têm argumentos para apresentar, do ponto 
de vista da economia, qualquer restrição ao papel do 
Estado. E faço esta referência respeitando a história 
de cada país, a começar pela nossa história.

A recente e gravíssima crise econômica mundial 
demonstrou mais uma vez para os céticos o óbvio, ou 
seja, o mercado por si só é incapaz de regular as ações 
econômicas no âmbito de qualquer país e, particular-
mente, no âmbito internacional. Mais uma vez, foi a 
intervenção do Estado que salvou a economia.

Saudamos esse exemplo de crescimento e de-
senvolvimento que o povo chinês patrocina para si e 
para todo o mundo. 

Nós, brasileiros, com os nossos caminhos e a nossa 
cultura, queremos cada vez mais intensificar a nossa ami-
zade e as relações econômicas, comerciais e culturais com 
o povo chinês porque acreditamos que essa rica experiên-
cia da humanidade tem na China um ponto de referência 
histórico e um estimulador para agora e para o futuro.

Viva o povo chinês! Viva o povo brasileiro! (Pal-
mas.)

A SRA. PRESIDENTA (Jô Moraes) – Registro a 
presença do Deputado Cleber Verde, Líder do PRB.

Passo a palavra ao Deputado Átila Lins.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PMDB – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Cumprimento a minha 
querida Deputada Jô Moraes, Presidenta desta ses-
são, representante do extraordinário Estado de Minas 
Gerais nesta Casa; o Sr. Embaixador da República 
Popular da China no Brasil; o Sr. Embaixador Rober-
to Jaguaribe, Subsecretário para Assuntos Políticos 
do Ministério das Relações Exteriores; o Dr. Rober-
to Amaral, ex-Ministro da Ciência e Tecnologia; meu 
prezado amigo Deputado William Woo, Presidente do 
Grupo Parlamentar Brasil-China; o Deputado Ricardo 
Berzoini, Presidente Nacional do PT; as Sras. e os Srs. 
Deputados; os funcionários da Embaixada da China no 
Brasil; as senhoras e os senhores presentes.

O Presidente Michel Temer acaba de chegar ao 
plenário para presidir, neste momento histórico, esta 
sessão solene. 

Na condição de Deputado do PMDB e do Estado 
do Amazonas, pedi a palavra, embora reconheça que 
o meu colega Deputado Jurandil Juarez já fez um dis-
curso em nome do nosso partido, traçando em linhas 
gerais como o PMDB classifica e entende as extraor-
dinárias relações bilaterais entre Brasil e China, para 
me aventurar a falar um pouco dessas relações e do 
envolvimento do meu Estado, o Amazonas.

Todos sabem que há no Estado do Amazonas a 
Zona Franca de Manaus, um projeto arrojado e ambi-
cioso que deu certo. O Presidente Lula foi muito feliz 
quando cunhou uma frase que de vez em quando se 
repete no País inteiro: “Só é contra a Zona Franca de 
Manaus quem não conhece a Zona Franca de Manaus”. 
Essa frase do Presidente Lula marcou o posicionamento 
e a colocação estratégica do Estado do Amazonas em 
relação à existência da Zona Franca de Manaus.

O Estado do Amazonas, em razão da Zona Fran-
ca, tem estabelecido uma relação muito próxima e 
fraterna com a República Popular da China. O queri-
do Deputado William Woo se referiu aos níveis do co-
mércio bilateral, de cerca de 35 bilhões, na balança 
comercial de 2008. Quanto haverá de ser em 2009, 
apesar da crise? 

O Amazonas está muito bem representado nes-
ses bilhões de dólares da relação entre o Brasil e a 
República Popular da China, por causa desse inter-
câmbio intenso entre a Zona Franca de Manaus e a 
classe empresarial chinesa.

Quero dizer da minha satisfação e da minha ale-
gria em saudar os chineses, no momento em que se 
comemoram os 60 anos de fundação da República 
Popular da China.



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira  30 53535 

Não preciso falar da importância que o Brasil dá a 
essas relações. Prova disso é que, nos últimos 7 anos, 
Lula esteve 2 vezes na República Popular da China, em 
visitas bilaterais. E não apenas o Presidente Lula esteve 
na China, mas também recebemos aqui o Presidente 
da República Popular da China, o Primeiro-Ministro, 
autoridades de alto nível – recentemente, o dirigente 
da Assembleia Popular Nacional da China.

Portanto, são profundamente estreitas essas 
relações, numa demonstração cabal de interesse re-
cíproco, mútuo, de que cada vez mais as relações en-
tre o Brasil e a República da China sejam não apenas 
efetivas, como já são, mas também ampliadas, em 
benefício dos 2 povos.

Na condição de Deputado do Amazonas, não 
poderia, sabendo do perfeito intercâmbio comercial 
e cultural que há entre o meu Estado e a República 
Popular da China, deixar de render as minhas home-
nagens ao povo chinês pelo transcurso desta data 
magna e especial.

Ao concluir, informo que o Governador do meu 
Estado, Eduardo Braga, recentemente visitou diversas 
províncias da China, procurando, como disse, incremen-
tar e estreitar cada vez mais o comércio entre a Zona 
Franca da Manaus e a República Popular da China.

Cumprimento o Embaixador, os representantes 
da colônia chinesa, os empresários e as autoridades 
presentes.

É uma alegria muito grande participar desta ses-
são solene em que o Parlamento brasileiro homena-
geia a República Popular da China pelos 60 anos de 
sua fundação.

Viva a China! Viva o Brasil!
Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Átila Lins, a 
Sra. Jô Moraes, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Senhoras 
e senhores; Sr. Embaixador da República Popular da 
China no Brasil, Qiu Xiaoqi; Sr. Subsecretário-Geral 
para Assuntos Políticos do Ministério das Relações 
Exteriores, Embaixador Roberto Jaguaribe; Dr. Rober-
to Amaral, Vice-Presidente do PSB; Deputado William 
Woo, nosso colega, em nome de quem saúdo todos os 
colegas Deputados Federais, em especial os Deputados 
Aldo Rebelo e Arlindo Chinaglia, ex-Presidentes desta 
Casa; minhas senhoras e meus senhores, antes de dar 
sequência à lista de oradores inscritos, da qual consta 
inclusive o nome do Embaixador Roberto Jaguaribe e 
do Exmo. Sr. Embaixador da China, gostaria de registrar, 
na condição de Presidente desta Casa, a satisfação que 

temos em patrocinar esta sessão solene requerida pelos 
nobres Deputados Aldo Rebelo e Jô Moraes.

A oportunidade desta sessão solene está precisa-
mente vinculada às relações estreitas que hoje o Brasil 
mantém com a República Popular da China. O Deputado 
Átila Lins, cujo discurso acabei de ouvir, revela os vários 
instantes dessa integração permanente entre autorida-
des executivas e legislativas da China e do Brasil.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem-se 
empenhado enormemente no estreitamento dessas 
relações, o que para nós é extremamente caro, civi-
camente agradável e civicamente desejável.

Nós, o povo brasileiro, temos uma admiração 
extraordinária pelo povo chinês, de fora à parte a sua 
história, quando aqui se recorda a figura romântica 
de Marco Polo, quando foi à China e de lá trouxe uma 
série de novidades não conhecidas no mundo ociden-
tal. Desde então há uma sedução muito grande pelas 
questões que se passam na China. 

Todos sabemos que, historicamente, a China 
passou, Deputado Ricardo Berzoini, Presidente do PT 
– que também saúdo, pelos mais variados e intensos 
movimentos sociais – e movimentos sociais vitoriosos 
–, até que alcançasse o atual desenvolvimento, num 
sistema extremamente próspero. 

E hoje o Brasil trava uma batalha para também ser 
sede das Olimpíadas. Ainda hoje, à noite, o Presidente 
Lula viajará para Copenhagen, a fim de tentar trazer 
para o Rio de Janeiro as Olimpíadas de 2016. 

Eu me recordo do exemplo da China no caso das 
Olimpíadas, pois deu uma demonstração ao mundo de 
que é um país aberto e de muito desenvolvimento. E 
bastaria esse exemplo exitoso para que nos inspirásse-
mos a trazer as Olimpíadas para o Brasil. As senhoras 
e os senhores verificaram como aquele evento revelou 
mais intensamente ainda a China para todo o mundo, 
do Oriente e do Ocidente.

Particularmente, para o Brasil é importantíssimo 
que estreitemos cada vez mais essas relações. Evi-
dentemente, de fora à parte as relações diplomáticas 
tradicionais, de fora à parte a diplomacia parlamentar 
que fazemos com muita frequência aqui na Câmara dos 
Deputados, aqui no Congresso Nacional, as relações 
econômicas hão de ser as mais prósperas possíveis. 

Ainda não tive a oportunidade de conhecer a 
China, mas os colegas que visitaram aquele país de lá 
voltaram encantados e maravilhados com tudo o que 
puderam apreender. O Deputado William Woo está lan-
çando mais um convite, e desta vez não vou recusar, 
pois quero conhecer a grandeza da China.

Mas neste momento quero revelar a grandeza 
da relação Brasil-China, no instante em que a Casa 
do povo, a Câmara dos Deputados, sedia este encon-
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tro para comemorar os 60 anos de fundação da Re-
pública Popular da China e os 35 anos do próspero 
restabelecimento das relações diplomáticas entre os 
nossos países.

Neste momento, quero saudar a China, o Sr. Em-
baixador, as autoridades chinesas que aqui se encon-
tram e cumprimentar mais uma vez o Deputado Aldo 
Rebelo e a Deputada Jô Moraes, autores do requeri-
mento de realização desta solenidade.

Com isso encerro o meu pronunciamento e agra-
deço mais uma vez a oportunidade que tivemos de 
estar juntos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a pa-
lavra o Deputado José Rocha, que falará pelo PR.

O SR. JOSÉ ROCHA (PR – BA. Sem revisão do 
orador.) – Cumprimento o Sr. Deputado Michel Temer, 
Presidente desta Casa; o Sr. Qiu Xiaoqi, Exmo. Sr. Em-
baixador da República Popular da China no Brasil; o Sr. 
Embaixador Roberto Jaguaribe, Subsecretário-Geral para 
Assuntos Políticos do Ministério das Relações Exteriores; o 
ex-Ministro Roberto Amaral, Vice-Presidente do PSB; o Sr. 
Deputado William Woo, Deputado do Grupo Parlamentar 
Brasil-China, que também tenho a honra de integrar. 

Cumprimento o Sr. Deputado Aldo Rebelo, ex-
Ministro e ex-Presidente desta Casa, que, em conjunto 
com a Deputada Jô Moraes, foi autor do requerimento 
de realização desta sessão solene.

Cumprimento as Sras. e os Srs. Parlamentares e 
as senhoras e os senhores que participam deste impor-
tante evento em homenagem à relação Brasil-China.

É para nós uma grande honra e uma grande alegria 
participar, em nome do Partido da República, da ses-
são solene que homenageia os 60 anos de criação da 
República Popular da China e os 35 anos da retomada 
das relações diplomáticas entre a China e o Brasil.

Consolidando laços de amizade e de parceria 
crescentes, no momento em que se firmam no cenário 
internacional como potências emergentes mundiais, 
os 2 países oferecem ao mundo o exemplo de sua 
determinação e da sua soberania, da união de seus 
povos em torno de ideais de prosperidade e desenvol-
vimento, da clareza de posições assumidas em favor 
do multilateralismo e da paz mundial. 

A recente e extraordinária história da China é 
exemplo da superação e da união nacional. Até a vito-
riosa revolução de 1º de outubro de 1949, a China vivia 
sob o jugo ocidental; a sua maravilhosa e incomparável 
cultura sufocada por inaceitáveis pretensões imperia-
listas. Com significativa parte de seu território ocupada 
pelos japoneses durante os 10 anos antecedentes à 
Revolução, a China começou a levantar-se com o fim 
da Segunda Guerra Mundial, a partir da rendição do 

Japão e do novo desenho geopolítico imposto ao Leste 
Europeu e à Ásia pelos vencedores soviéticos. 

Para vencer o inimigo comum, cujo predomínio 
perdurou entre 1937 e 1945, o confronto interno entre 
nacionalistas e comunistas chineses diluiu-se na luta 
contra o invasor japonês, numa demonstração cabal 
da unidade moral e ancestral do povo chinês. Nos anos 
seguintes, porém, reorganizaram-se as facções, a Ilha 
de Formosa foi declarada Capital da China nacionalista, 
e o imenso território continental, libertado pela Gran-
de Marcha Vermelha, passou a constituir a República 
Popular da China, que se preparava para assombrar 
o mundo nas décadas seguintes.

Atribui-se a Napoleão Bonaparte, ainda nos primei-
ros anos do século XIX, a conhecida afirmação: “Quando 
a China acordar, o mundo tremerá”. E não estava equi-
vocado o grande estrategista francês, ao vislumbrar a 
pujança de uma cultura e de uma tradição milenares, a 
depender de uma conjuntura mais favorável e da possi-
bilidade de uma verdadeira organização popular. 

Hoje, Sr. Presidente, é verdadeiramente espeta-
cular a presença da China no mundo contemporâneo, 
imposta pela força de números tão portentosos quanto 
indiscutíveis.

Com um território de mais de 9.500 quilômetros 
quadrados; com a maior população do globo, estimada 
em mais de 1,3 bilhão de pessoas; vivendo crescimento 
econômico astronômico, que se expressava, em 1978, 
em um PIB de 147 bilhões de dólares e se projeta, para 
a próxima década, para cerca de 4 trilhões de dólares; 
apresentando incremento industrial de 50%, consumado 
em apenas 3 anos; estruturada sobre a força de uma 
cultura estimada em cerca de 7 mil anos, cuja riqueza 
artística e espiritual cada vez mais se faz patrimônio 
de toda a humanidade, a China desfruta atualmente de 
visibilidade inquestionável, conjugando a participação 
de peso no mercado e na política internacionais à fas-
cinação que ainda desperta no Ocidente.

Para sempre atualizando o deslumbramento de 
Marco Polo, relatado há 700 anos, após suas viagens 
à China, o país segue encantando o mundo, agora por 
meio das novas mídias, protagonizando espetáculos 
populares de dimensões jamais vistas, como o que se 
prepara para o próximo dia 1º de outubro, na festa do 
sexagésimo aniversário.

Enquanto isso, aqui no Brasil celebramos com 
entusiasmo a intensificação das parcerias com a Chi-
na, iniciadas com o reatamento das relações diplomá-
ticas entre os 2 países há exatos 35 anos. Superando 
o maniqueísmo ideológico imposto pela Guerra Fria e 
a despeito da distância geográfica, o maior país em 
desenvolvimento do Ocidente e o maior país em de-
senvolvimento do Oriente deram-se as mãos. Desco-
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briram suas afinidades em parcerias bem-sucedidas 
em todas as áreas: econômica, com o notável cresci-
mento do comércio bilateral dos mais variados produtos 
e matéria-prima; tecnológica, com o desenvolvimento 
de projetos de cooperação científica que envolvem 
até setores considerados estratégicos, como mostra 
o lançamento de satélites sino-brasileiros; e cultural, 
ainda moderado, mas decerto um grande campo a 
ser explorado, com o incremento do intercâmbio nas 
Artes, na Literatura, no Teatro, na Dança e na Músi-
ca – sem mencionar o imenso patrimônio humanista 
e espiritual da China, que há tantos anos é objeto de 
grande interesse no Brasil. 

A recente consagração do G-20, Sr. Presidente, re-
presenta o sucesso da iniciativa brasileira na proposta de 
redefinição da geopolítica mundial, para nova correlação 
de forças, a contrapor-se ao protecionismo dos países he-
gemônicos e às regras do Fundo Monetário Internacional. 
A consolidação de uma nova ordem mundial, porém, só se 
tornou possível com a presença e a dinâmica da moderna 
economia chinesa, a reequilibrar os vetores econômicos 
e assim assegurar a construção de uma configuração in-
ternacional mais justa, estável e equilibrada. 

Poderíamos nos estender aqui, Sr. Presidente, 
em dados e mais dados sobre as parcerias sino-bra-
sileiras, no impacto delas no mundo, na esperança de 
novas lideranças mundiais baseadas no peso demo-
gráfico, geográfico, econômico e político de ambas as 
nações, que crescem sem pretensões hegemônicas, 
mas em defesa do multilateralismo e da distribuição 
da riqueza mundial. 

Na falta de tempo para tanto, finalizamos com 
os cumprimentos do Partido da República aos ilustres 
representantes da diplomacia chinesa aqui presentes, 
em especial ao Embaixador Qiu Xiaoqi. Reiteramos o 
especial apreço do povo brasileiro pela grande nação 
chinesa, na certeza de que essa amizade, a ser apro-
fundada pelas próximas gerações, será de imensa 
importância para o futuro dos 2 países e para as me-
lhores condições de vida de todos os seres humanos, 
em todos os continentes.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 

a palavra ao Deputado Cleber Verde, que falará pelo 
PRB, e ao mesmo tempo passo a presidência dos tra-
balhos ao Deputado Aldo Rebelo. (Pausa.) 

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Aldo Rebelo, § 2º do art. 18 do Regimen-
to Interno.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Agradeço, 
em nome do Grupo Parlamentar Brasil-China, ao Pre-

sidente da Câmara dos Deputados, Deputado Michel 
Temer, por ter acolhido e determinado a realização 
desta sessão solene na data de hoje.

Muito obrigado, Presidente Michel Temer.
Com a palavra o Deputado Cleber Verde.
O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, eminente Deputado 
Aldo Rebelo, ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar 
todas as Sras. Deputadas e todos os Srs. Deputados 
presentes; o Exmo. Sr. Embaixador da República Popu-
lar da China no Brasil, Sr. Qiu Xiaoqi; o Subsecretário-
Geral para Assuntos Políticos, Embaixador Roberto 
Jaguaribe; o ilustre amigo e companheiro Roberto 
Amaral, Vice-Presidente do PSB; e o Deputado William 
Woo, do Grupo Parlamentar Brasil-China. 

Sr. Presidente, nesta sessão solene em homena-
gem aos 60 anos de fundação da República Popular da 
China e aos 35 anos do restabelecimento das relações 
diplomáticas entre Brasil e China, represento o Presidente 
do Partido Republicano Brasileiro – PRB, Vitor Paulo. 

Nesta oportunidade, além de concordar com tudo 
o que já foi falado pelos nobres Deputados que me an-
tecederam, quero fazer um registro especial, principal-
mente porque tive a oportunidade de representar esta 
Casa em missão oficial à Europa, a Barcelona, para 
conversar com brasileiras e brasileiros que vivem e tra-
balham no exterior. Lá percebi as relações diplomáticas 
que ainda precisam avançar em temas extremamente 
importantes, dentre os quais, por exemplo, a questão 
previdenciária daqueles que trabalham no exterior e 
daqueles que trabalham aqui no Brasil. É necessário 
que, através de acordos bilaterais – Brasil-Espanha, 
Brasil-Japão, Brasil-China –, possamos consolidar di-
reitos e garantias previdenciárias, fundamentais para 
que aquele que lá trabalhou, na velhice, através do 
regime de compensação, utilize o tempo e garanta, 
portanto, a sua aposentadoria. Da mesma forma, Sr. 
Presidente, aqueles que aqui vivem e trabalham devem 
ter a possibilidade de utilizá-lo, através dessa política 
de acordo bilateral entre Brasil e China.

Sr. Presidente, quero parabenizar o Presidente 
da República pela sanção da Lei nº 11.961, de 2 de 
julho de 2009, que dispõe sobre a residência provisória 
para o estrangeiro em situação irregular no território 
nacional e dá outras providências. 

Faço esse registro porque entendo que esta é 
uma bela oportunidade. Ao comemorar os 60 anos da 
fundação da República Popular da China e os 35 anos 
do restabelecimento das relações diplomáticas entre 
Brasil e China, obviamente devemos fazer uma refle-
xão no tocante a este ponto especial. O Brasil avançou, 
principalmente com a aprovação dessa lei, garantindo 
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de forma extremamente importante a regularização 
dos imigrantes que aqui vivem e trabalham.

Da mesma forma, outros países poderiam adotar 
políticas como essa, a fim de ajudar os nossos irmãos 
brasileiros que vivem no exterior e lá trabalham, con-
siderando que muitos vivem em situação irregular e 
precisam, obviamente, de leis que atendam suas ne-
cessidades e garantam a sua condição de cidadãos. 
Refiro-me especialmente à China.

Quero parabenizar a nobre Deputada Jô Moraes e 
o nobre Deputado Aldo Rebelo pela iniciativa de requerer 
a realização desta sessão solene, na qual registramos 
as relações econômicas e políticas entre Brasil e China, 
as quais certamente avançarão muito ainda. 

Aproveito a oportunidade para fazer um apelo, em 
nome do Partido Republicano Brasileiro, no sentido de 
que Brasil e China celebrem acordo bilateral, a exemplo 
do que foi acordado com a Argentina, através do MER-
COSUL, para que possamos dar também aos nossos 
irmãos brasileiros que vivem e trabalham na China e 
aos irmãos chineses que vivem e trabalham no Brasil a 
oportunidade de terem assegurados os direitos traba-
lhistas e, especialmente, os direitos previdenciários.

Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, pela oportu-
nidade e saúdo a República Popular da China pelo 
transcurso dos seus 60 anos.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-

gado, Deputado Cleber Verde.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passo a 

palavra, para uma saudação, ao Deputado Damião 
Feliciano, em nome do Partido Democrático Traba-
lhista – PDT.

O SR. DAMIÃO FELICIANO (PDT – PB. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, venho saudar, em nome do Partido Democrático 
Trabalhista, por este dia tão importante, nesta home-
nagem que o Parlamento brasileiro faz, a República 
Popular da China.

Sr. Presidente Aldo Rebelo, autor do requerimento 
para a realização desta sessão, juntamente com a querida 
Deputada Jô Moraes, ressalto a importância do relacio-
namento entre os 2 países. Ao ver neste plenário tantas 
autoridades e tantos jovens, vem-me este pensamento 
forte e essencial: por que a China é importante neste 
momento de crise? Porque soube, nas circunstâncias 
mundiais, dar exemplo de dignidade com a sua economia, 
que, assim como a do Brasil, é fundamentada, alicerçada 
no próprio pulso do trabalho. O trabalho é a essência do 
esforço para que se possa chegar onde estamos. 

O Brasil deu esse exemplo, assim como a China, 
exatamente neste momento em que o mundo passa 
por crise. Eles são exemplos de sustentáculos da eco-

nomia, porque sem dinheiro ninguém resolve nada, 
sem dinheiro não se resolve coisa alguma; fica-se na 
vontade, no desejo. Mas a China e o Brasil, neste ins-
tante, mostram exatamente a importância do trabalho, 
que é a força da sua economia.

Neste instante, quero parabenizar V.Exa., Depu-
tado Aldo Rebelo, exatamente por ter essa identidade 
que impulsiona tanto a união entre os 2 países, Brasil 
e China, a fim de ampliar ainda mais as suas relações 
comerciais e impulsionar a nossa própria economia. 

E faço um apelo, Sr. Presidente, para que o es-
treitamento dessas relações econômicas beneficie a 
minha pequena e heróica Paraíba, no Nordeste brasi-
leiro, a fim de ampliar as relações comerciais, a troca 
de ideias sobre tecnologia, acima de tudo que impul-
sione a economia dos 2 países.

Fico feliz também pelo fato de o Brasil, assim 
como a China mostrou na realização das Olimpíadas, 
ter a chance de ganhar a preferência para sediar as 
Olimpíadas de 2016, para que possamos mostrar ao 
mundo a grandeza e a força da nossa economia, assim 
como vamos mostrar em 2014, durante a realização 
da Copa do Mundo de Futebol.

Espero que os jovens presentes reconheçam a 
importância da identidade dos países, fundamentada 
no trabalho. Tenho orgulho de dizer que o Ministro do 
Trabalho e Emprego do Brasil, Carlos Lupi, é o presi-
dente do meu partido e tem ampliado cada vez mais 
o número de empregos, tem renovado os postos de 
trabalho no País, porque o trabalho é essencial para 
a dinamização de qualquer sociedade.

Parabéns ao Brasil! Parabéns à China! Parabéns 
a vocês, jovens aqui presentes! E que sirva de exemplo 
a vocês, o futuro deste País.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passo a 

palavra, para uma breve saudação, ao Sr. Embaixador 
Roberto Jaguaribe, Subsecretário-Geral para Assuntos 
Políticos do Ministério das Relações Exteriores.

O SR. ROBERTO JAGUARIBE GOMES DE MAT-
TOS – Sr. Deputado Aldo Rebelo, Presidente do Grupo 
Parlamentar Brasil-China; Sr. Embaixador da República 
Popular da China no Brasil, Qiu Xiaoqi; Ministro Roberto 
Amaral; Deputado Ricardo Berzoini, Deputado William 
Woo, Deputada Jô Moraes; demais Deputados; senhores 
representantes do corpo diplomático; meus colegas do 
Itamaraty; alunos, em primeiro lugar, em nome do Ministro 
Celso Amorim, quero agradecer à Câmara dos Deputados 
pela nobre iniciativa de marcar esta data tão importante 
com evento desta substância e deste significado.

Quero dizer, aliás, que mesmo eu, que por obri-
gação profissional e experiência de trabalho tenho de 
ter pleno conhecimento sobre diversos aspectos da re-
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levância da República Popular da China, aprendi muito 
hoje. Fiquei muito impressionado com a qualidade e a 
substância dos diversos aspectos levantados por todos 
os nobres Deputados que fizeram uso da palavra.

Sr. Embaixador, essa é uma demonstração não 
apenas do apreço e da generosidade, mas também 
da relevância e do entendimento que a Casa do povo 
do Brasil tem da República Popular da China. É uma 
manifestação extremamente significativa e muito im-
portante que, espero, V.Exa. tenha presente e faça ver 
às autoridades chinesas. 

Portanto, agradeço à Casa por esta iniciativa muito 
importante e nobre em momento tão significativo. 

Quero ainda acrescentar algumas palavras. 
Não estamos apenas comemorando os 60 anos 

da China. Na verdade, a China é algo único na histó-
ria. É o único país atualmente existente que tem uma 
continuidade cultural do paleolítico até os dias de hoje 
– sua cultura, seu controle soberano sobre o mesmo 
espaço territorial, mantendo identidade contínua, que 
se interrompe no período em que a China, por diversas 
razões, passou a sofrer um declínio, relativo ao resto 
do mundo, o mundo ocidental. E o que vimos foi o que 
para a história é um breve hiato de 200, 250 anos: hoje 
a China já retoma o seu lugar com plenitude, como uma 
das nações mais importantes do mundo.

Há 2 mil anos, a China tinha o maior PIB do 
mundo: cerca de 40%, segundo economistas históri-
cos. Foi um hiato histórico irrelevante, mas que trouxe 
muita conturbação. A China foi confrontada, como foi 
dito por diversos nobres Deputados, com agressão de 
parte das potências ocidentais, o que a transformou 
num país humilhado. Mas, com o advento da Revolu-
ção, recuperou-se e se reconstruiu para entrar num 
processo de reconciliação, não apenas com o seu 
passado, mas também, de forma criativa e inovadora, 
para a inserção no mundo. É uma potência econômica, 
uma potência demográfica, uma potência cultural; uma 
contribuição permanente para o mundo. 

Muitas vezes me perguntam se não temos certo 
temor da ascensão da China. E me pergunto se é pos-
sível temer o país que inventou a pólvora, mas que a 
utilizava para fins lúdicos. Foi o Ocidente que descobriu 
uma finalidade bélica para a pólvora. Um país que, no 
século XIV, tinha uma armada capaz de cruzar todos 
os oceanos e embarcar 50 mil homens, com navios 
de 100 metros e 9 mastros, mas não utilizou isso para 
conquistas bélicas nem invasões.

E mais: um país que tem um enfoque pragmático e 
não moralista das relações internacionais, que pretende 
maximizar os benefícios para o seu povo, como é de fato 
um direito e uma obrigação de todos os governantes.

Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que as 
relações Brasil-China são fundamentais. E, neste ano, 
também comemoramos os 35 anos das relações entre 
essas 2 potências emergentes. As diversas frases ditas 
pelos nobres Deputados poderei endossá-las todas. 

Quero dizer ainda que hoje não é mais um negó-
cio da China; é um negócio da China e do Brasil.

Agradeço muito à Casa pela iniciativa desta ses-
são e pela oportunidade de falar.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-

gado, Embaixador Roberto Jaguaribe.
Como retorna ao nosso convívio o Deputado Paes 

Landim, já chamado, mas que por motivos superiores 
teve de se ausentar, passo a palavra a S.Exa, que fa-
lará pelo PTB.

O SR. PAES LANDIM (PTB – PI. Sem revisão 
do orador.) – 

DISCURSO DO SR. Deputado PAES 
LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passo a 
palavra ao Sr. Embaixador Qiu Xiaoqi para sua sau-
dação. (Palmas.)

O SR. QIU XIAOQI – Exmo. Sr. Deputado Aldo 
Rebelo, Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Chi-
na, Exmo. Sr. Roberto Jaguaribe, Subsecretário-Geral 
para Assuntos Políticos do Ministério das Relações 
Exteriores, Exmo. Sr. Deputado William Woo, Exmos. 
Parlamentares presentes, senhoras e senhores ami-
gos, bom dia. 

É para mim uma grande honra participar da sessão 
solene em comemoração ao 60o aniversário da Repúbli-
ca Popular da China e aos 35 anos do estabelecimento 
de relações diplomáticas entre China e Brasil. 

Agradeço a vossa presença por compartilhar da 
alegria de 1.300 bilhões de chineses.

Há 60 anos, por meio de árduas lutas de longo 
tempo, o povo chinês conquistou a independência na-
cional e a emancipação, proclamando a Nova China e 
tornando-se dono da própria casa.

Ao longo dos 60 anos, por meio de constantes 
procuras e práticas, o povo chinês conseguiu encon-
trar o caminho do desenvolvimento correspondente 
à realidade do país, alcançando êxitos que chamam 
atenção de todo o mundo.

O poderio nacional vem aumentando fortemen-
te. Tanto o PIB como o comércio exterior subiram ao 
terceiro lugar no ranking mundial, com o crescimento 
real do PIB por 76 vezes.
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O povo chinês goza de uma vida bem melhorada e 
de direitos políticos, sociais e culturais sem precedentes.

Ao mesmo tempo, a China persiste na política 
externa pacífica com base na independência e auto-
nomia, dedicando-se a estabelecer e desenvolver re-
lações amistosas com todos os países. O número de 
países com quem a China mantém relações diplomá-
ticas cresceu de dezoito para cento e setenta e um.

Nos assuntos internacionais, a China sempre 
defende cooperação ampla e solução pacífica para 
conflitos, desempenha um papel construtivo nos as-
suntos internacionais, contribuindo assim para a paz 
e o desenvolvimento do mundo.

Desde o início da crise financeira, a China desem-
penhou o papel de um país responsável, contribuindo 
para a recuperação da economia global, e foi elogiada 
pela comunidade internacional.

Hoje em dia, o destino da China é cada vez mais 
ligado ao de todo o mundo. Quanto mais a China se 
desenvolve, mais contribuições e oportunidades ela 
oferece ao mundo.

A China, desde o passado foi – é no presente e 
será no futuro – uma força positiva para a paz e o de-
senvolvimento comum do mundo.

Senhoras e senhores, este ano completa tam-
bém 35 anos do estabelecimento das relações diplo-
máticas entre a China e o Brasil. Durante esse perío-
do, as relações bilaterais vêm se desenvolvendo com 
grande sucesso.

Em 1993, o Brasil tornou-se o primeiro País em 
desenvolvimento a estabelecer parceria estratégica com 
a China. Nos últimos anos, as duas partes realizaram 
frequentes trocas de visitas de alto nível, fortalecendo 
a confiança política recíproca.

O laço econômico e comercial é cada vez mais 
estreito. O Brasil é o maior parceiro comercial da China 
na América Latina e, a partir de abril do corrente ano, a 
China tornou-se o maior parceiro comercial e o maior 
mercado de exportação do Brasil no mundo.

O Projeto Sino-Brasileiro de Satélite de Recur-
sos Terrestres é reconhecido como modelo da coope-
ração sul-sul. 

O intercâmbio cultural e humano vem cada vez 
mais se fomentando; e a compreensão e a amizade 
entre os 2 povos aprofundam-se constantemente.

Nos fóruns multilaterais, a cooperação vem-se 
ampliando constantemente através de diálogos e co-
ordenações bem sucedidas nos assuntos internacio-
nais e regionais.

Perante a crise financeira internacional, os 2 países 
cooperam de mãos dadas, contribuindo para a recupe-
ração da economia global e para a elevação da voz e 
representatividade dos países em desenvolvimento.

O mundo está sofrendo transformação profunda e 
complexa, o que traz oportunidades extraordinárias tanto 

para a China quanto para o Brasil. A cooperação sino-
brasileira já ultrapassou o âmbito bilateral e está ganhando 
cada vez mais peso estratégico e global. A parte chinesa 
está disposta a esforçar-se junto com a parte brasileira 
para impulsionar o desenvolvimento contínuo e aprofun-
dado da parceria estratégica sino-brasileira.

Senhoras e senhores, o Congresso é o palácio 
onde se concentram e refletem opiniões do povo. Nos 
últimos anos, o intercâmbio entre a Assembleia Popu-
lar Nacional da China e a Câmara dos Deputados do 
Brasil está cada vez mais estreito, o que contribui para 
o desenvolvimento das relações bilaterais.

O Grupo Parlamentar Brasil-China tem agido 
ativamente e trabalhado bastante para o desenvol-
vimento das relações bilaterais. A iniciativa do grupo 
de realização da sessão solene reflete mais uma vez 
a amizade da Câmara dos Deputados do Brasil e do 
povo brasileiro para com o povo chinês.

Nesta ocasião solene, tenho o prazer de expres-
sar sinceros agradecimentos aos amigos de todos os 
setores da sociedade brasileira, que têm, ao longo do 
tempo, prestado atenção e dado apoio à China e promo-
vido o desenvolvimento das relações sino-brasileiras.

Faço melhores votos pela prosperidade da Chi-
na e do Brasil, para o bem-estar e saúde dos 2 povos, 
para o fortalecimento das relações entre a Assembleia 
Popular Nacional da China e a Câmara dos Deputados 
do Brasil e para a amizade eterna entre os 2 países.

Muito obrigado. Xièxe. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Antes do 

encerramento da presente sessão, vamos ouvir uma 
música em homenagem a este acontecimento.

(É executada a música Purple Bamboo Tune.) 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência registra a presença do ilustre Senador Inácio 
Arruda, do PCdoB do Ceará, e do nobre Deputado 
Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. 

Mais uma vez, nosso agradecimento aos alunos 
e alunas dos Colégios Notre Dame e Marista e a to-
dos pela presença.

Antes do encerramento da presente sessão, a 
Presidência considera que esta foi celebrada com 
êxito, entusiasmo e confiança nas relações entre o 
Brasil e a China

Muito obrigado. (Palmas.)

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está en-

cerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 58 
minutos.)
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SEÇÃO I

Ata da 261a Sessão, em 29 de setembro de 2009
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente Marco Maia,  

1º Vice-Presidente Antonio Carlos Magalhães Neto, 2º Vice-Presidente

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Michel Temer
Antonio Carlos Magalhães Neto
Rafael Guerra
Odair Cunha
Marcelo Ortiz
Manoel Junior
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Marcio Junqueira DEM
Presentes Roraima: 3

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Presentes Amapá: 3

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT
Gerson Peres PP
Lira Maia DEM
Paulo Rocha PT
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Rebecca Garcia PP
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 4

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT
Eduardo Valverde PT
Ernandes Amorim PTB

Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moreira Mendes PPS
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Presentes RONDÔNIA: 6

ACRE

Nilson Mourão PT
Presentes Acre: 1

TOCANTINS

Moises Avelino PMDB PmdbPtc
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 3

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Domingos Dutra PT
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Presentes Maranhão: 4

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
José Guimarães PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 15

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Nazareno Fonteles PT
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Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Presentes Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB
Charles Lucena PTB
Fernando Ferro PT
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Presentes Pernambuco: 5

ALAGOAS

Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Presentes Alagoas: 2

SERGIPE

Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 4

BAHIA

Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM
Márcio Marinho PR
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Brito PDT
Presentes Bahia: 16

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Alexandre Silveira PPS
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de OlivPV
José Santana de Vasconcellos PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 16

ESPÍRITO SANTO

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

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT
Chico DAngelo PT
Dr. Paulo César PR
Fernando Gabeira PV
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Miro Teixeira PDT
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Simão Sessim PP
Solange Amaral DEM
Presentes Rio de Janeiro: 12

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Jardim PPS
Arnaldo Madeira PSDB
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Emanuel Fernandes PSDB
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Fernando Chiarelli PDT
Guilherme Campos DEM
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
José Genoíno PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Ricardo Berzoini PT
Vanderlei Macris PSDB
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 25

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Homero Pereira PR
Presentes Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Jofran Frejat PR
Laerte Bessa S.Part.
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Distrito Federal: 5

GOIÁS

Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado DEM
Sandro Mabel PR
Presentes Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Presentes Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Alceni Guerra DEM
Andre Vargas PT
Chico da Princesa PR
Eduardo Sciarra DEM
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Presentes Paraná: 11

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
João Matos PMDB PmdbPtc
José Carlos Vieira DEM
Paulo Bornhausen DEM
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Fernando Marroni PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 14

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

Neto) – A lista de presença registra na Casa o com-
parecimento de 198 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. CAPITÃO ASSUMÇÃO, servindo como 2° 

Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

III – EXPEDIENTE 
(Não há expediente a ser lido) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães Neto) – Antes de dar prosseguimento à ses-
são, esta Mesa dá conhecimento ao Plenário dos 
seguintes
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ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do § 2º do art. 202 do Regimento 
Interno, esta Presidência decide constituir Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 422-A, de 2005, do Sr. 
Luiz Couto, que “acrescenta parágrafo ao Artigo 125 
da Constituição Federal”, criando Varas Especializadas 
para julgar ações contra atos de improbidade admi-
nistrativa, e Resolve

I – designar para compô-la, na forma in-
dicada pelas Lideranças, os Deputados cons-
tantes da relação anexa;

II – convocar os membros ora designa-
dos para a reunião de instalação e eleição, a 
realizar-se no dia 30 de setembro, quarta-feira, 
às 14 horas, no Plenário nº 8 do Anexo II.

Brasília 29 de setembro de 2009. – Michel Temer, 
Presidente da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL

PROPOSIÇÃO: PEC 422-A/05 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

TITULARES: SUPLENTES: 
Benedito de Lira, Antonio Carlos Biscaia, 
Eduardo Valverde, Décio Lima, 
Francisco Praciano, Gerson Peres,
Geraldo Pudim, Homero Pereira,
Jofran Frejat, Luiz Couto, Magela,
Nelson Trad, Paes Landim,
Sabino Castelo Branco, 3 vagas.
Vital do Rêgo Filho.

PSDB/DEM/PPS

TITULARES: SUPLENTES: 
Deputados Claudio Cajado, 5 vagas.
Gustavo Fruet, 
Moreira Mendes, 
2 vagas.

PSB/PDT/PCdoB/PMN

TITULARES: SUPLENTES: 
Valtenir Pereira, Flávio Dino,
Wolney Queiroz. 1 vaga.

PV

TITULARES: SUPLENTES: 
Marcelo Ortiz. vaga.

PHS

TITULARES: SUPLENTES: 
Miguel Martini. Felipe Bornier.

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do inciso II e § 1º do art. 34 do Re-
gimento Interno, esta Presidência decide constituir 
Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 1.876-A, de 1999, do Sr. Sérgio 
Carvalho, que “dispõe sobre Áreas de Preservação 
Permanente, Reserva Legal, exploração florestal e dá 
outras providências” (revoga a Lei nº 4.771, de 1965, 
Código Florestal; altera a Lei nº 9.605, de 1998), e 
Resolve

I – designar para compô-la, na forma in-
dicada pelas Lideranças, os Deputados cons-
tantes da relação anexa;

II – convocar os membros ora designa-
dos para a reunião de instalação e eleição, a 
realizar-se no dia 29 de setembro, terça-feira, 
às 15 horas, no Plenário nº 3 do Anexo II.

Brasília, 29 de setembro de 2009. – Michel 
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO ESPECIAL

PROPOSIÇÃO: PL 1.876-A/99 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

TITULARES: SUPLENTES: 
Anselmo de Jesus, Alex Canziani,
Dalva Figueiredo, Asdrubal Bentes,
Ernandes Amorim, Assis do Couto,
Homero Pereira, Carlos Abicalil,
Leonardo Monteiro, Celso Maldaner,
Luis Carlos Heinze, Fernando Ferro,
Moacir Micheletto, Silas Brasileiro,
Paulo Piau, Waldemir Moka,
Valdir Colatto. Zonta,

1 vaga.

PSDB/DEM/PPS

TITULARES: SUPLENTES: 
Antonio Carlos Mendes Thame, Cezar Silvestri,
Carlos Melles, Duarte Nogueira,
Marcos Montes, Eduardo Sciarra,
Moreira Mendes, Jorge Khoury,
Nilson Pinto. Wandenkolk Gonçalves.

PSB/PDT/PCdoB/PMN

TITULARES: SUPLENTES: 
Giovanni Queiroz, Aldo Rebelo,
Rodrigo Rollemberg. Vanessa Grazziotin.

PV

TITULARES: SUPLENTES: 
Sarney Filho. Fernando Gabeira.
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PHS

TITULARES: SUPLENTES: 
Vaga cedida ao PSOL. Vaga cedida ao Bloco 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB.

PSOL

TITULAR:
Ivan Valente (vaga do PHS).

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Be-

nevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, transcorreu, no último domingo, em 
meio a relembranças de sua família e incontáveis ami-
gos, o centenário de nascimento do ex-Deputado Fede-
ral do Ceará, Jonas Carlos da Silva, homem de visão, 
que se dispôs a participar do processo político, à sua 
época, para propor soluções capazes de equacionar 
graves problemas nacionais, aflorados ao tempo de 
sua marcante atuação, disposto a patrocinar causas 
de inquestionável interesse coletivo.

Em colunas que mantinham frequentemente, nos 
jornais Unitário e Correio do Ceará, as suas ideias des-
pontavam para debate, cabendo-lhe indicar caminhos 
que reputava válidos para o deslinde de temas que re-
clamavam maior decisão por parte do Poder Público. 

Na sua condição de empresário, foi o instituidor 
da Loteria Estadual do Ceará, aprovada pela Assem-
bleia Legislativa. 

Anteontem, aliás, aquela conceituada entidade 
fez publicar saudação especial nos periódicos editados 
em nossa Capital, em que dizia: “A verdade, a justiça 
e a honestidade são as únicas que sobreviverão às in-
tempéries da vida e quem as têm como companheiras 
jamais se sentirão orfãos” 

Os Anais do Congresso Nacional registram os 
seus pronunciamentos nesta tribuna e os projetos que 
formulou, dentro das diretrizes que preconizava como 
fundamentais para os nossos rumos democráticos.

Atuando, simultaneamente, neste plenário e nas 
colunas da mídia, nunca se distanciou daquelas alter-
nativas que julgava essencial à consolidação do de-
senvolvimento nacional.

As suas filhas, Eridan, Erivan e Erilan, genros e 
netos fizeram celebrar missa gratulatória, na Capital 
cearense, a fim de registrar os 100 anos de nascimento 
de um cidadão que soube sonhar com um Brasil mais 
justo e humano, quando não mais existissem as gri-

tantes desigualdades, que ainda perduram e nos dis-
tanciam de outras faixas geográficas do País.

Com o presente registro, homenageio a memória 
de Jonas Carlos que soube dignificar a representação 
parlamentar no Poder Legislativo. 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, nobre Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
quero lamentar a morte de mais um trabalhador de 
segurança pública. Da mesma forma que ocorre no 
Estado do Espírito Santo, onde 90% dos trabalhado-
res em segurança pública estão no trabalho informal, 
nosso infeliz Alex Sandro Correa da Silva foi vítima de 
assalto quando trabalhava informalmente. Ele tinha 34 
anos e era da Polícia Militar de São Paulo. 

Por isso, estamos diuturnamente batalhando para 
que todos os Parlamentares se sensibilizem no sentido 
da importância de estabelecer o piso salarial nacional 
para todos os policiais e bombeiros militares. Hoje, 
estamos caminhando para a 11ª Sessão Ordinária da 
Comissão Especial que trata da PEC nº 300, de 2008, 
que visa corrigir todas essas disparidades. 

É lamentável que dia após dia os trabalhadores 
em segurança pública estejam morrendo, mais no tra-
balho informal do que em operação. 

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, para informar que o Projeto de Lei nº 
5.664, de 2009, de autoria do Poder Executivo, apre-
sentado no dia 31 de julho deste ano, estabelece os 
critérios e as condições para acesso às promoções, de 
forma seletiva, gradual e sucessiva dos militares e dos 
bombeiros militares do Distrito Federal, com base nos 
efetivos fixados para os quadros que as integram.

A proposta também cria a Gratificação por Risco 
de Vida, no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), a ser 
implementada em 6 parcelas anuais a contar de 1º 
abril de 2009, com previsão inicial de R$250,00 (du-
zentos e cinquenta reais), e demais parcelas no valor 
de R$150,00 (cento e cinquenta reais), a partir de 1º 
de agosto dos anos seguintes, atingindo o valor total 
até o ano de 2014. E nesse aspecto, altera as Leis nº 
6.450, de 1977; nº 7.289, de 1984; nº 7.479, de 1986; 
nº 8.255, de 1991 e nº 10.486, de 2002.

A respeito desta matéria, fui designado Relator 
pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado. Abordei em meu parecer a impor-
tância da aprovação deste projeto de lei para os mem-
bros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal, por ser de extrema importância à 
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valorização desses profissionais no concernente à 
organização interna, progressão funcional, normas 
estatutárias e remuneratórias, além de instituir a Gra-
tificação por Risco de Vida, em decorrência da peri-
culosidade de suas atividades.

De acordo com nossa Carta Maior, em seu art. 21, 
inciso XIV, compete a União organizar e manter a Polícia 
Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira 
ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, 
por meio de fundo próprio. E com isso, coube ao Poder 
Público dotar tais organizações dos meios necessários 
para que esses profissionais de segurança exerçam suas 
funções com a plenitude que a sociedade precisa.

Os profissionais de segurança ora citados saem às 
ruas diuturnamente para defender e proteger a socieda-
de, colocando sua própria vida em risco. Isso demonstra 
claramente a necessidade da Gratificação por Risco de 
Vida para que se possa compensar a possibilidade de 
dano à saúde ou iminente perigo à vida a que se sub-
metem esses militares no exercício de suas funções. 

A matéria ora tratada no Projeto de Lei de nº 
5.664, 2009, alcança melhorias significativas que de-
vem servir de referência aos Governos Estaduais, que 
detêm a competência para a deliberação sobre as 
questões explicitadas, visando o aperfeiçoamento das 
Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares 
e a consequente valorização de seus integrantes.

Em reunião ordinária realizada no dia 23 de se-
tembro de 2009, a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado opinou pela aprovação 
desse mencionado projeto de lei, nos termos do pare-
cer que apresentei naquela data.

Agora o projeto encontra-se na Comissão de Fi-
nanças e Tributação, cujo Relator designado foi o De-
putado Guilherme Campos (DEM – SP), aguardando 
ainda o parecer desse nobre Deputado.

Nessa Casa, amigos congressistas, dignidade é o que 
estão precisando os policiais militares e bombeiros militares. 
E um grande passo para isso será também a aprovação 
da PEC nº 300, de 2008, que mudará de vez a qualidade 
de vida de nossos bravos operadores de segurança.

Lembrando que a PEC nº 300 encontra-se na Co-
missão Especial. Conto com o apoio de todos os Par-
lamentares desta Casa para a aprovação desta PEC.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Flávio 
Bezerra.

O SR. FLÁVIO BEZERRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, marisqueiras e pescadores, 
aqueles que se interessam pelos pescadores artesa-
nais do Brasil, está acontecendo hoje, em Brasília, mais 
precisamente ao lado do Estádio Mané Garrincha, a 1ª 
Conferência Nacional da Pesca Artesanal.

Participa dessa conferência um segmento de 
pescadores que não tiveram atendidas suas reivindi-
cações na 1ª e 2ª Conferência Nacional de Aquicultu-
ra e Pesca. Em sinal de protesto, esses pescadores 
decidiram realizar por conta própria essa conferência 
nacional dos pescadores artesanais, para que sejam 
ouvidos e suas reivindicações atendidas.

Essa conferência é o marco político e organizativo 
que, oportunamente, nega um modelo de crescimento 
perverso que coloca em risco a existência das famílias 
do mundo da pesca artesanal.

As conferências promovidas pelo Estado não atende-
ram às reivindicações. Por isso, indignamos, e na luta pela 
solidariedade, pela cooperação, pela revitalização humana, 
ambiental e pesqueira ecoamos o grito de identidade, do 
território, da justiça ecológica e da liberdade da pesca e 
dos pescadores e pescadoras artesanais do Brasil.

A 1ª Conferência tem como objetivo a organiza-
ção e luta dos pescadores e pescadoras artesanais e 
afirmação de políticas públicas de desenvolvimento 
sustentável para a pesca artesanal.

Hoje, 65% da produção pesqueira nacional é feita 
por pescadores e pescadoras artesanais, o que repre-
senta mais de 500 mil toneladas por ano. Sem contar que 
muito da pesca desembarcada não é contada e a forma 
de recolhimento dos dados é muito precária. Essa produ-
ção resulta da atividade de mais de 700 mil trabalhadores 
espalhados por este imenso Brasil, entretanto, estima que 
exista mais de 1 milhão de pescadores e pescadoras e 
a grande maioria não possui documentação profissional. 
Muitos com baixa escolaridade e enfrentando condições 
precárias e subumanas de trabalho.

O pescador artesanal possui um modo tradicional 
de viver e lidar com a natureza, tem história e cultura de 
raízes profundas, passadas de geração para geração, 
que precisam ser respeitadas por todos nós. O conhe-
cimento da natureza é a principal base de sustentação. 
Muitos pescadores identificam o peixe por meio da lua 
e da maré, conhece os pontos de pesca pelos sinais 
das diferentes águas, mas essa experiência está sendo 
modificada por causa da intervenção humana.

Srs. Parlamentares, é necessário propor uma le-
gislação específica que estabeleça o uso comum das 
águas e das terras consideradas territórios tradicionais 
da pesca artesanal, de acordo com suas especificida-
des, identidades tradicionais e culturais, bem como 
uma política exclusiva para a pesca artesanal. 
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Desde o primeiro dia, nesta Casa, como Depu-
tado Federal, venho defendendo essa bandeira e não 
pretendo parar. Não vou parar de clamar pelo pescador 
que enfrenta o sol, a chuva, a maré e a tempestade 
para buscar no mar o sustento para si e sua família. 

Sendo assim, quero expressar o meu total apoio 
à 1ª Conferência Nacional da Pesca Artesanal e dizer 
que estarei lutando para solucionar os problemas da 
pesca no Brasil. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Com a palavra o Deputado Raimundo Gomes 
de Matos.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
– CE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, projetos estruturan-
tes que hoje começam a sair do papel no Estado do 
Ceará, a exemplo da Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP), numa parceria da sul-coreana Dongkuk com a 
brasileira Vale, teve como idealizador o engenheiro e 
militar Virgílio Távora, que governou o Ceará nos anos 
de 1963 a 1966 e de 1979 a 1982, e que, se vivo fosse, 
estaria completando 90 anos neste dia 29 de setembro 
de 2009. Também foi Ministro de Viação e Obras Públi-
cas; membro do Conselho Nacional do Serviço Rural; 
representou o Ceará na Câmara dos Deputados por 3 
Legislaturas e no Senado Federal por 2 Legislaturas.

Abro um parêntese desta tribuna para destacar 
que, tão logo Virgílio Távora deixou o governo ao fim 
do último mandato, seus projetos foram tocados com 
maestria pelo jovem Governador e hoje Senador da Re-
pública Tasso Ribeiro Jereissati. A construção do Porto 
do Pecém, no Município de São Gonçalo do Amarante; 
o açude Castanhão; o Canal do Trabalhador, hoje bati-
zado de Canal da Integração; a ampliação e moderni-
zação do Aeroporto Internacional Pinto Martins; além 
dos projetos inovadores como o Projeto São José e a 
implantação de perímetros irrigados como Tabuleiro 
de Russas e incentivos à agroindústria (flores e frutas 
frescas, por exemplo) são alguns entre os muitos pro-
jetos de infraestrutura e industrialização que mudaram 
de fato o cenário econômico e social cearense.

Como se vê, apesar das diferenças político-partidá-
rias, Virgílio Távora e Tasso Jereissati sempre lutaram por 
um Ceará de oportunidades para todos, expandindo a eco-
nomia local, que no passado era basicamente agrícola e 
com relevância mínima da indústria e serviços. Essa nova 
visão também teve sequência com os ex-Governadores 
Ciro Gomes e Lúcio Alcântara, atualmente com o Gover-
nador Cid Ferreira Gomes. A boa infraestrutura que o Ce-
ará dispõe, cabe ressaltar, tem atraído muitos investidores 
brasileiros e estrangeiros, com expansão, inclusive, do 

setor eólico. Há, também, prospecções nas áreas naval 
e automobilística. O momento é de comemorar projetos 
pensados por Virgílio Távora e outros novos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, outra marca 
importante deixada por Virgílio Távora foi a contratação 
de técnicos na máquina estatal, para dirigir secretarias 
estratégicas do seu Plano de Metas Governamentais 
– PLAMEG, oriundos de órgãos de formação criados 
em períodos anteriores, como Universidade Federal do 
Ceará – UFC, Banco do Nordeste do Brasil e até a SU-
DENE. Especialmente no setor industrial, o plano previa 
dotar o Ceará com a infraestrutura necessária para a 
implantação de investimentos privados e públicos. Essa 
base planejada pelo ex-Governador foi fundamental para 
o cenário que o Estado se encontra atualmente.

Através de uma aliança entre UDN, PSD e PTN, 
que resultou na maioria de Parlamentares na Assem-
bleia Legislativa, quarenta e três contra vinte e um da 
oposição, Virgílio Távora garantiu o êxito necessário 
para as mensagens que visavam à reorganização da 
estrutura do Estado, bem como a execução do PLA-
MEG. O apoio da sociedade ele obteve, também, por 
meio de outra inovação à época: modernas técnicas 
publicitárias com informação voltada para cada público 
específico: empresários, políticos, funcionários públicos 
e à população em geral. Com a primeira etapa cumprida, 
no seu segundo mandato lançou o PLAMEG II, voltado 
para a melhoria da qualidade de vida do povo cearense. 
A partir daí, como já mencionamos, o ex-Governador 
e Senador Tasso Jereissati teve papel preponderante 
nas mudanças tão almejadas pela população.

Toda a importante contribuição de Virgílio Távora 
está catalogada e disponível para pesquisa no Arquivo 
Público do Estado do Ceará, através de doação feita pela 
família Távora em 2000, compreendendo o período de 
1912-1988. São documentos textuais, como telegramas, 
cartas, mapas, cartões e recortes de jornais; arranjos 
em 11 Séries, a exemplo de correspondência geral, 
documentos pessoais, produção intelectual, organiza-
ção política partidária, Secretaria do Poder Executivo, 
Câmara dos Deputados, Senado Federal; documentos 
audiovisuais e objetos pessoais. Trata-se de um acervo 
que deve ser zelado e com interessante história sobre 
o processo de desenvolvimento do Ceará.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Com a palavra o Deputado Glauber Braga.
O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, íamos falar da história de vida e 
da biografia do escritor e brasileiro Ariano Suassuna, 
mas será desnecessário, porque já são conhecidas 
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da maioria de todos os brasileiros. É uma figura que 
honra a Nação e o povo brasileiro.

O que nos causa espécie é a atitude da Prefeitura 
Municipal de Nova Friburgo. A cidade ganhou, no final do 
ano passado, um belíssimo teatro, com o nome de Aria-
no Suassuna. Porém, desde janeiro de 2009, a Prefeitu-
ra Municipal vem tentando modificar o nome do teatro.

Não basta dizer que eles não se referem mais 
ao teatro municipal como Ariano Suassuna. Agora o 
Líder do Governo na Câmara Municipal apresentou um 
projeto de lei em que solicita a substituição do nome 
do Teatro Ariano Suassuna.

Queremos deixar registrada aqui nossa indigna-
ção com essa atitude da Prefeitura de Nova Friburgo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra pela ordem ao Sr. Luiz 
Bassuma.

O SR. LUIZ BASSUMA (PT – 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 Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Eudes Xavier.

O SR. EUDES XAVIER (PT – CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero parabenizar o Governo pelo Programa Garantia-
Safra 2010 e apresentar sugestões de mudanças de 
regras e normas encaminhadas pelos trabalhadores 
em audiência pública com os STRs, realizada na As-
sembleia Legislativa do Estado do Ceará. A audiência, 
convocada pela Deputada Estadual Raquel Marques, do 
PT do Ceará, e pelo Deputado Estadual Cirilo Pimenta 
PSDB/CE, ocorreu no dia 25 de setembro do corrente 
ano, com a presença do Secretário de Desenvolvimen-
to Agrário, Dr. Camilo Santana; do Sr. Moisés Braz, 
da FETRAECE; do Delegado do MDA, Dr. Francisco 
Sombra; e do Líder do Governo, Deputado Estadual 
Nelson Martins, PT – CE. A proposta foi apresentada 
pelo STTR de Quixadá/CE, na pessoa do seu Presi-
dente Eronilton Buriti.

De acordo com os registros oficiais e populares, 
nessa região as precipitações de chuvas chegaram a 80% 
acima da média normal em alguns de nossos Municípios, 
a citar Ibicuitinga, onde aproximadamente 40 açudes de 
médio e grande porte tiveram suas paredes rompidas. No 
Município de Choró, outra grande quantidade de açudes 
também se romperam, causando o desabrigo de muitas 
famílias, a destruição de várias residências e várias hec-
tares de lavouras e a morte de muitos animais.

É impossível imaginarmos o tamanho dos prejuí-
zos reais que se tem, nas famílias atingidas. Devemos 
levar em conta os transtornos psicológicos, as perdas 
de bens, o tempo que estas levarão para se recompo-
rem em seus ambientes normais de convivência, a falta 
de ações públicas concretas no conforto das famílias 
atingidas, dentre tantas outras situações.

Esta situação se torna mais agravante, tendo em 
vista que as perdas na produção agrícola, na maioria 
das regiões, é automaticamente igual ou superior ao ex-
cesso de chuvas. Ou seja, considerando que as culturas 
seguem uma ordem de fatores de produção, como clima, 
condição de solos, dentre outros, na medida em que es-
sas condições são alteradas, a quebra da produtividade 
é afetada gradativamente no seu volume, dependendo 
das condições específicas de cada região.

Outro fator agravante, e que merece toda nossa 
atenção, é que havendo uma diminuição de aproximada-
mente 80 a 90% de produtos agrícolas, e principalmente 
daqueles produtos que dão sustentação econômica às 
famílias, comprometendo, na maioria dos casos, a se-
gurança alimentar destas, isto requer de todos nós um 
esforço enorme para compreender estas situações e bus-
carmos alternativas que possam amenizar os transtornos 
e o sofrimento a serem suportados pelas famílias.

Diante disto, sentimos a necessidade de rediscutir-
mos as normas e as regras que compõem o Programa 
Garantia-Safra, com o intuito de aproximá-lo um pouco 
mais da realidade vivida pelos seus beneficiários. Desta 
forma, o que se faz necessário debater e reformular são 
aspectos que devam condicionar reajustes de valores e 
tempo para liberação de parcelas do benefício.

Propostas:
1. Reajuste de valores a serem pagos.
Fixar o valor do benefício em 02(dois) salários 

mínimos. Assim, os valores serão reajustados automa-
ticamente de acordo com o valor do salário mínimo;

2. Ajuste do período de liberação e quantidades 
de parcelas. 

Fixar um calendário de liberações, de acordo com 
o ciclo da quadra invernosa de cada região, para melhor 
organizar a programação econômica e alimentar dos 
beneficiários. Desta forma, sugerimos a quantidade de 6 
(seis) parcelas, sendo fixado o período de liberações que 
contemplem sempre os 3 (três) últimos meses da atual 
safra e os 3 (três) primeiros meses da safra seguinte;

3. Abrangência do Programa.
Rediscutir a quantidade de beneficiários a serem 

cadastrados, usando como critérios para a determina-
ção deste número levantamentos indicados por Sin-
dicato, Prefeitura, EMATERCE, CMDRS, Federações 
de Associações e outros movimentos sociais ligados 
à agricultura familiar em cada Município.
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Temos ciência de que a discussão e o ajustamento 
do Programa Garantia-Safra não será a solução para a 
atual situação das famílias que dependem daquilo que 
normalmente se produz no campo. No entanto, essa 
discussão, com certeza contribuirá para a elaboração 
de um Programa Garantia-Safra mais atualizado, a fim 
de que este esteja conectado com o desenvolvimento 
sustentável da agricultura familiar.

Muito obrigado.
O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, mais uma vez fomos castigados por ven-
daval, granizo, enchente e enxurradas em Santa Ca-
tarina. Trago aqui um relato completo.

Quero dizer também que infelizmente a Associa-
ção Montanha Viva, organização não governamental, 
conseguiu suspender o maior investimento do Estado. 
Trata-se de uma indústria de fosfato, localizada no Mu-
nicípio de Anitápolis.

Quero destacar ainda que amanhã será o último 
dia para renegociação de débitos dos agricultores, 
principalmente os agricultores familiares.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, participa-
mos em Chapecó do lançamento do Programa De Óleo 
no Futuro. Mais uma iniciativa do Governo do Estado 
catarinense que merece destaque pela importância e 
visão de futuro. O objetivo da atividade é conscientizar 
a população e mudar hábitos no que diz respeito aos 
impactos ambientais causados pelo destino do óleo 
de cozinha, gorduras animais e vegetais. 

A partir do lançamento, as escolas da rede esta-
dual participarão automaticamente do cronograma de 
coleta do material, que será encaminhado para reci-
clagem. A Central de Tratamento de Resíduos Sólidos 
Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda. é respon-
sável pela coleta e transporte do óleo de cozinha nas 
51 escolas em 11 Municípios da região de Chapecó 
e assinou o termo de cooperação técnica com os Mu-
nicípios para realização do recolhimento e aproveita-
mento do material. Ela também será responsável por 
fornecer recipientes para armazenamento às escolas 
e empresas interessadas em participar. 

O óleo que vai para o ralo da pia, por exemplo, 
causa elevação nos custos de tratamento do esgoto; 
obstrução das redes coletoras; impermeabilização do 
solo, o que dificulta o escoamento de água das chuvas 
e ainda ocasiona enchentes e contaminação do solo 
e dos lençóis freáticos. 

Os professores terão papel fundamental no proces-
so de desenvolvimento do programa. Serão os principais 
incentivadores e motivadores do público alvo da primeira 
etapa do Programa De Óleo no Futuro, que são os estu-
dantes. A metodologia prevê que os professores atuem 

com o aproveitamento de aulas sobre o meio ambien-
te, para mostrar os problemas causados pelo óleo de 
cozinha quando despejado na pia de casa; orientando 
os alunos, ensinando como armazenar o óleo depois 
de utilizado, até a hora de entregá-lo e mostrar como 
e onde realizar a entrega; incentivando o debate a fim 
de conscientizar seus pais para a coleta e o consumo 
adequado do óleo, evitando o uso excessivo. 

Por sua vez, os alunos têm um papel fundamental 
no programa discutindo em sala de aula, atentando para 
os danos causados ao meio ambiente com a destinação 
incorreta do óleo; divulgando o programa na comunidade 
e em casa, discutindo com os pais sobre o assunto. Essa 
inteligente alternativa, que formará uma grande rede pelo 
seu público alvo, é um exemplo e deve ser disseminada 
para que a sociedade participe aderindo a mais uma 
iniciativa de preservação ao meio ambiente. 

Muito obrigado.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, gostaria que fiquem regis-
tradas nos Anais da Casa duas matérias publicadas 
na revista Carta Capital, desta semana, na seção Seu 
País: Contra os fidalgos dos tribunais. Entrevista. Gilson 
Dipp fala das pressões sobre seu trabalho e diz que 
os juízes não podem se comportar como uma casta. 
E também o artigo intitulado: Limpeza na Justiça. Pro-
tagonista. À frente da corregedoria do CNJ, o Ministro 
Gilson Dipp conduz uma devassa que tem exposto as 
mazelas do Judiciário brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a indústria 
extrativa mineral do semiárido paraibano é bastante di-
versificada. Há pelo menos dezenas de minerais sendo 
explorados atualmente na Paraíba, cada qual com uma 
dinâmica de mercado específica, singular.

Sabe-se que a mineração foi historicamente re-
levante como fator de atração de contingentes po-
pulacionais para a ocupação do interior do território 
paraibano e, ainda hoje, é um vetor importante para 
o desenvolvimento regional. Dada a rigidez locacional 
que a caracteriza, pois não se pode mudar o lugar que 
a natureza escolheu para as jazidas, seu impacto eco-
nômico cresce na medida em que são identificadas mi-
nas em regiões de baixa densidade demográfica, com 
atividades produtivas pouco diversificadas.

O empreendimento mineral, ao contrário do que o 
senso comum faz parecer, é intensivo em capital e de-
mandante de mão de obra altamente qualificada. Não 
raramente, esta tem que ser treinada/formada pela pró-
pria empresa de mineração contratante, o que significa 
para ela internalizar custos educacionais, inclusive com 
o cuidado devido aos trabalhadores que o Estado ou 
os indivíduos suportam para vários outros setores. No 
entanto, verificamos que a maioria das empresas que 
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atuam nessa área na Paraíba estão aquém do exigido 
pelo Ministério de Minas e Energia e o Ministério da 
Saúde. Deste modo, queremos apoiar aquelas empre-
sas que desenvolvem suas atividades, prezando sempre 
pela qualidade de produtos que garantam a satisfação 
dos seus clientes e dos consumidores finais; todavia 
aplaudimos também as empresas que desenvolvem 
programas voltados à melhoria do trabalho individual e 
coletivo, investindo em treinamento e benefícios para o 
seu pessoal, bem como se preocupam com os impactos 
ambientais que podem ser causados no desempenho 
de suas atividades, mostrando a sua responsabilidade 
social e zelando pela preservação do meio ambiente!

Não podemos esquecer de falar da especulação 
que existe nessa área, por parte de alguns, criando um 
viés de alta nos preços de algumas substâncias. Por es-
tarem na base de inúmeras cadeias produtivas, os bens 
minerais, ao sofrerem elevações de preços advindas de 
imperfeições de mercado, impõem à indústria custos maio-
res, o que, inevitavelmente, afetará o custo de vida das 
famílias, o nível dos salários e/ou emprego da economia. 
Esta situação gera instabilidade e confusão na aplicação 
das boas práticas trabalhistas entre as empresas e os 
profissionais, podendo até excluir os trabalhadores dos 
seus direitos laborais, e por que não dizer, fazendo com 
que eles sejam maltratados e escravizados.

Mais uma vez, queremos reafirmar nosso com-
promisso com os órgãos de governo, o DNPM – De-
partamento Nacional de Produção Mineral, a PEASA/
UFCG, o SEBRAE/PB, que tem realizado ações pro-
positivas para fomentar o desenvolvimento da minera-
ção do Cariri, Curimataú e principalmente da região do 
Seridó paraibano, onde só este ano foram assinados 
5 convênios econômicos para fortalecer ainda mais 
a mineração e possibilitar que as micro e pequenas 
empresas se especializem para atender à demanda 
do segmento. Vale salientar que temos uma riqueza 
enorme de minerais, pois verificamos que mais de 100 
garimpos atuam na extração de minérios como o cal-
cário, o quartzo-rosa, a mica, o rubi, o talco e o urânio, 
entre outros. Por conseguinte, tenho solicitado e incen-
tivado o Ministério de Minas e Energia e o DNPM para 
que possa incluir os garimpeiros paraibanos no PRO-
MIN – Programa de Desenvolvimento de Mineração, 
e que de fato possamos tirar do papel e concretizar 
a formalização de cooperativas para a efetivação do 
fortalecimento dos garimpos e o desenvolvimento da 
mineração na Paraíba.

Era o que tinha a dizer.

ARTIGOS A QUE SE REFERE O ORA-
DOR
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O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, é com imensa honra e satisfação que faço, 
desta tribuna, o registro nos Anais desta Casa da 
posse, dia 24 último, do Dr. Joaci Fonseca de Góes, 
na Academia de Letras da Ba hia, em memorável e 
prestigiadíssima solenidade, presente a mais elevada 
representação da vida cultural, social e política e das 
classes produtoras do meu Estado.

O Dr. Joaci Góes assumiu, por unânime escolha 
da imortalidade do tradicional sodalício das letras e 
da cultura baianas, a Cadeira nº 7, ocupada até 2008, 
quando faleceu, pelo di plomata e homem das artes, 
Prof. Pedro Moacir Maia, cadeira que tem como patro-
no o ilustre Visconde de Cairu.

O novo acadêmico é uma das personalidades 
mais importantes da vida contemporânea baiana seja 
pela rica e brilhante trajetória até aqui percorrida como 
homem público, empresário, es critor, homem de impren-
sa e tantas outras atividades às quais tem emprestado 
o contributo de seu reconhecido talento e operosidade, 
seja pela participação valorosa, meritória e corajosa 
na vida recente de nossa terra.

A esta Casa, por exemplo, Sr. Presidente, o Dr. 
Joaci Góes, ao exercer, como De putado Constituinte 
(1987/1991), deu uma contribuição digna dos maiores 
elogios, pois aqui, exercendo um único mandato, mar-
cou esse período de sua passagem com a viabilização 
de várias leis, como registram os Anais deste Legisla-
tivo, com destaque para o Código de Defesa do Con-
sumidor do qual foi, como Relator, o grande condutor, 
obra reconhe cida como uma das mais importantes, 
senão a de maior repercussão social, ofertada por este 
Parlamento à sociedade brasileira em defesa, na vida 
cotidiana, dos interesses e direitos per sonalíssimos 
dos brasileiros, protegendo-os da desenfreada onda 
de abusos que sufocava a nossa gente, sobretudo os 
de menor posses e poder aquisitivo.

Como empresário, edificou, na Bahia, muitas 
obras no campo da construção civil, gestou e ge riu 
dezenas de empresas, fundou emissora de televisão, 
a TV Aratu, e o jornal Tribuna da Bahia – de que foi 
diretor por longos anos. Hoje, cumprindo a sua saga 
realizadora na Re gião Norte do Brasil, para onde foi 
açoitado pela sanha da perseguição política dos go-
vernos carlistas, aos quais enfrentou com cerviz dura 
e altivez inabalável, sem ceder um milímetro sequer às 
pressões da tirania do mandarinato baiano que domi-
nou a nossa terra durante os últimos mais de 30 anos. 
Quem se der ao cuidado de consultar os Anais desta 
Casa en contrará, sem dificuldade, nos registros da 
conhecida CPI da NEC, o registro de uma pas sagem 
que, por si só, valeria uma vida parlamentar inteira, tra-

duzida no enfrentamento, direto e pessoal, na sessão 
daquela Comissão, neste Congresso, na qual o então 
Deputado Federal Joaci Góes protagonizou uma das 
páginas mais dignas da vida desta Casa que deve ser 
referenciado e cultuado como exemplo de coragem e 
intrepidez.

Como intelectual, as atividades literárias contem-
porâneas do Dr. Joaci Góes abrilhantam a vida cultural 
baiana e se projetam no cenário das letras do Brasil 
– como já o assinala a critica especializada –, avultan-
do, de sua autoria, obras importantíssimas, enfocando 
temas atem porais e de profundidade da existência hu-
mana, recheadas e exaustivas pesquisas, a exemplo 
dos livros Tratado sobre a Inveja e A Anatomia do Ódio, 
obras já servidas à comu nidade intelectual brasileira e 
à sociedade, especialmente os círculos acadêmicos, 
às quais se somará, nos próximos dias, um importante 
livro, fruto também de longa maturação e prospecções 
nos vários campos do conhecimento e das atividades 
humanas, intitulado A Força das Vocações, que, na 
opinião de extensos círculos especializados, justificará 
a expectativa posi tiva nutrida nos meios culturais da 
Bahia e de outros centros. Com grande esforço e sa-
crifícios pessoais, também, Joaci Góes vem tentando 
viabilizar, em Porto Seguro, berço do desco brimento do 
Brasil, a Universidade do Terceiro Milênio, erguendo um 
campus universitário projetado para futuro bem longín-
quo. Não sendo por outra razão que as suas próprias 
di mensões físicas ultrapassam em muito o somatório 
de todos os das outras universidades baianas, sejam 
públicas, sejam privadas!.

É a esse ilustre baiano que desejo render as 
nossas homenagens, fazendo-o em forma do presente 
registro e do aplauso à Academia de Letras da Bahia 
pela justa e merecida escolha desse seu novo con-
frade, que muito a honrará, enaltecendo a cultura e o 
povo da Ba hia como o fez ao longo de sua brilhante 
carreira, já inserida na história recente de nossa terra, 
exemplarmente.

Rogo, assim, Sr. Presidente, que se transmita o 
registro ora feito à Academia de Letras da Bahia e à 
pessoa do seu novo membro, Dr. Jaoci Fonseca de 
Góes.

O SR. PEDRO WILSON (PT – GO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, queremos parabenizar o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e o Ministro Celso Amorim pela decisão 
firme na defesa da democracia na América Latina e em 
especial sobre a questão emblemática de Honduras, 
país latino-americano de tantos mártires como Honó-
rio Alejandro Nuñez, seminarista celebrante da palavra 
liberdade, dos indígenas Vicente Matute e Francisco 
Guevara, mártires do povo de Honduras na luta pela 
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terra e agora Manoel Zelaya, Presidente eleito demo-
craticamente e deposto por um golpe de Estado, hoje 
abrigado na Embaixada do Brasil.

Sr. Presidente, não há nem poderá haver argu-
mento capaz de respaldar os últimos acontecimentos 
ocorridos naquele país: estado de sítio; toque de reco-
lher; cerceamento das liberdades individuais; liberdade 
de imprensa; prisões e até campo de concentração, 
ferindo todos os direitos humanos do povo hondure-
nho. Não há como não combater esse tipo de golpistas 
que não encontram mais respaldo na história moder-
na do século XXI, do século da paz, da democracia, 
do meio ambiente, da cultura da paz, no qual o Presi-
dente Lula e seu governo tem-se destacado, inclusive 
recebendo premiações internacionais como defensor 
dos direitos humanos, como recentemente, quando 
foi agraciado com o Prêmio de Fomento da Paz Félix 
Houphouët-Boigny, até então só concedido a homens 
como Nelson Mandela, Shimon Peres, Yasser Arafat 
e Jimmy Carter.

Na oportunidade, a imprensa brasileira desprezou 
o fato e não deu o devido destaque a essa notícia. Hoje, 
ao contrário, questiona a posição do Governo e do pró-
prio Presidente Lula em conceder abrigo ao Presiden-
te e democrata Manoel Zelaya, em não reconhecer os 
golpistas que usurparam o poder daquele país.

Ora, Sr. Presidente, será que a mídia brasileira 
faz coro aos golpistas que fecham emissoras de rá-
dio e televisão, censuram jornais, prendem, torturam 
e assassinam cidadãos comuns do povo? É por isso 
que não compreendemos quando parte da imprensa 
lembra a ditadura brasileira como “dita branda”. Talvez 
seja o uso do cachimbo que fez a boca torta. Talvez 
a convivência com emissoras que surgem no seio da 
própria ditadura, repórteres que iniciaram suas carrei-
ras na assessoria de imprensa de ditadores brasileiros 
ou então filhos de Ministros e Parlamentares que de-
fenderam o regime da época, quem sabe?

Queremos democracia em Honduras. Por isso, 
nossa solidariedade à posição da diplomacia brasileira, 
do Presidente Lula e do Ministro Celso Amorim, que 
querem a democracia no Brasil, em Honduras e em to-
dos os lugares. Não queremos os golpistas e ditadores 
que cercaram a América Latina nas décadas de 60 e 
70. Nossa solidariedade ao povo hondurenho!

Nós continuamos, sem medo de ser feliz, defen-
dendo a democracia, com o Presidente Lula, com o 
Ministro Celso Amorim, com o Ministro Marco Aurélio, 
a Ministra Dilma e finalizamos parafraseando um he-
rói da liberdade, Ernesto Guevara: “Que asi sera, que 
la palabra Libertá sea semeada em cada rincón de 
América” e a liberdade defendida, no Brasil, em Hon-
duras, na América Latina, na África, na Palestina, no 

mundo. Que assim seja, em nome dos direitos huma-
nos, da celebração do verdadeiro culto ao Deus vivo 
deste planeta azul.

Viva a democracia! Viva a Liberdade! Viva o povo 
de Honduras e do Brasil! Democracia já! Manoel Ze- Democracia já! Manoel Ze-
laya para Presidente!

Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, este Deputado, como membro da Co-
missão Especial do Projeto de Lei nº 5.939, de 2009, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a PETRO-SAL, 
empresa estatal que administrará o pré-sal, sente-se 
honrado em registrar a comemoração do Dia Mundial 
do Petróleo na data de hoje. Nada mais oportuno do 
que em tempos de pré-sal, fazer este registro.

Afinal, o Brasil entrou em uma nova era da explo-
ração petrolífera, com a descoberta do pré-sal.

A camada de pré-sal é uma faixa abaixo do leito 
do mar que se estende por cerca de 800 quilômetros 
de extensão de aproximadamente 250 quilômetros de 
largura, entre o Espírito Santo e Santa Catarina, e en-
globa 3 bacias de exploração (Espírito Santo, Campos 
e Santos), somando 149 mil quilômetros quadrados.

O petróleo encontrado está em profundidades 
que podem chegar a mais de 7 mil metros (a partir da 
linha de superfície), dentro de uma camada de sal de 
2 quilômetros de espessura, que, segundo geólogos, 
conserva a qualidade do óleo, mas torna a extração 
mais complexa e cara.

Até 2017 poderemos exportar 1 milhão de barris 
de petróleo por dia, o equivalente à metade do con-
sumo atual, conforme levantamento do Ministério de 
Minas e Energia.

Estima-se, com as áreas até agora avaliadas (in-
cluindo o pré-sal), que será possível atingir uma meta 
diária de produção de 3,6 milhões de barris, em 2017. 
Como o consumo em 2017 deverá ser próximo de 2,6 
milhões de barris, poderemos exportar 1 milhão.

Com essa fonte de energia mundial à disposição 
do Brasil, poderemos otimizar investimentos. É a con-
quista de mais soberania e independência nacional.

É um marco na história do nosso País!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem a palavra o Deputado Manato.
O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, na última quinta-feira, o Prefeito Sérgio Vidigal, de 
Serra, no Estado do Espírito Santo, usando toda sua 
sensibilidade, lançou um programa de investimento no 
agronegócio e no agroturismo, destinando 50 milhões 
a esses setores, para recuperar o cultivo do abacaxi, 
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a principal cultura do Município na década de 70, e a 
produção de peixe.

Sr. Presidente, o Plano de Desenvolvimento da 
Agropecuária e Pesca – PLANAGRO, lançado no Muni-
cípio de Serra, tem 8 principais pilares: pecuária, silvicul-
tura, cafeicultura, fruticultura, aquicultura e pesca, agro-
turismo, produção orgânica e cadeia de insumos.

Parabéns, Sérgio Vidigal, por ter a visão de que 
em nosso Município, apesar de 90% da população ser 
urbana, existe uma população rural muito grande.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem a palavra o Deputado Eduardo Valverde.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
elogiar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
– CNBB, que hoje de manhã entregou ao Presidente 
Michel Temer projeto de lei de iniciativa popular que 
visa impedir que candidato com ficha suja, condenado, 
participe do processo eleitoral.

A proposta reuniu mais de 1 milhão de assinaturas 
e ainda irá acolher mais, a partir do momento em que 
começar a tramitar na Casa. É uma medida ousada. 
Sabemos do propósito da CNBB até para moralizar 
as eleições no Brasil, criar um paradigma de conduta 
ético-moral, a fim de que os partidos escolham candi-
datos que tenham, pelo menos, essa presunção. Quem 
tem a ficha suja certamente não a tem.

Quero dar os parabéns à CNBB. Esperamos que 
este Plenário venha acolher essa proposta de iniciativa 
popular, que, infelizmente, não poderá valer para as 
próximas eleições, em face do período eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem a palavra a nobre Deputada Janete Ca-
piberibe.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, manifesto meu apoio 
à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 300, de 2008, que equipara as remunerações dos 
policiais militares e bombeiros ativos e inativos dos 26 
Estados brasileiros aos do Distrito Federal. A equipa-
ração contribuirá para aprimorar a segurança pública 
e inibir a corrupção no Brasil.

Junto com a mudança constitucional para a equi-
paração salarial é preciso, ainda, aumentar o efetivo 
policial, dotar as polícias de equipamentos modernos, 
garantir a progressão na carreira e aperfeiçoar a ins-
trução e o treinamento desses profissionais.

O desejo da tropa do Amapá, que tem quase 4 
mil policiais e mais de 900 bombeiros, foi trazido a mim 
pelo soldado Balieiro. Podem contar com meu voto e 

minha mobilização para juntar o apoio de outros De-
putados à aprovação da PEC nº 300, de 2008.

Sr. Presidente, pelo a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento nos órgãos de co-
municação desta Casa.

Muito obrigada.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, como bem citou, ontem, o jornal The New York 
Times, o povo brasileiro, sobretudo cariocas e flumi-
nenses, estão prontos para explodir de alegria, nesta 
sexta-feira, dia 2 de outubro, quando a assembleia do 
Comitê Olímpico Internacional – COI escolherá, na ca-
pital da Dinamarca, a cidade-sede das Olimpíadas de 
2016. Aliás, o Governador Sérgio Cabral e o Prefeito da 
cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que desem-
barcaram hoje pela manhã, em Copenhague, terão um 
dia bastante movimentado na capital dinamarquesa, 
inclusive com coletiva à imprensa mundial.

É muito grande a expectativa de todos nós, so-
bretudo levando em consideração a briga acirrada que 
o Presidente Lula terá com o homem mais poderoso 
do mundo, o Presidente dos Estados Unidos, Barack 
Obama, que também vai a Copenhague para empres-
tar o seu prestígio, que não é pouco, à candidatura 
da cidade norte-americana de Chicago, que disputa, 
palmo a palmo com o Rio, o direito de sediar a maior 
festa do esporte mundial.

Como frisou o Governador Sérgio Cabral, o Bra-
sil está muito otimista e pronto para receber os jogos, 
tendo o engajamento dos 3 níveis de poder, a exem-
plo do que acontece com o Presidente Lula, que não 
tem medido esforços neste sentido, desde o primeiro 
momento, reunindo-se com membros do COI, assu-
mindo compromissos e deixando claro que os 3 níveis 
de governo estão juntos nessa campanha.

Nós cariocas e fluminenses, Sr. Presidente, temos 
2 motivos para torcer, e muito, pela vitória do Brasil, 
visto que, se tal fato acontecer, o Estado do Rio de Ja-
neiro vai ganhar, como se diz na gíria, um verdadeiro 
banho de loja, que irá alavancar sonhos de centenas 
de milhares de pessoas com a chegada de grandes 
empreendimentos em todos os setores da atividade 
econômica e social.

Os Jogos Olímpicos de 2016 vão levar para o 
Rio de Janeiro milhares de empregos, sobretudo na 
construção civil, havendo ainda a expectativa de investi-
mentos pesados em hotelaria, gastronomia, transporte, 
entre outros setores. Estima-se que os Jogos Olímpi-
cos deverão criar em torno de 50 mil novos postos de 
trabalhos, isso para os mais pessimistas, visto que há 
estudos que apontam para o dobro, ou seja, algo que 
se aproxima da geração de cerca de 120 mil empre-
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gos. Ou seja, se o Rio de Janeiro, de fato, for a cidade 
vencedora, haverá um engajamento total de forma a 
garantir a capacitação da população, sobretudo de jo-
vens, para atender a enorme demanda de vagas que 
deverão surgir por conta do megaevento esportivo.

Na semana passada, Sr. Presidente, li uma re-
portagem dando conta, por exemplo, de que as pos-
sibilidades para tradutores vão de guia a intérprete e 
tradutor simultâneo, além de traduções de textos de 
informativos. Já o Ministério do Turismo informa que 
criou projeto para capacitar, inclusive com aulas de 
idiomas, cerca de 58 mil pessoas para trabalharem 
com turismo receptivo, como taxistas, guias e recep-
cionistas de hotéis.

Também setores de imóveis, serviços, comuni-
cação vão abrir muitas vagas de forma a atender a 
demanda recorde para o turismo do Rio de Janeiro, 
superando, assim esperamos, o que já aconteceu 
durante o Pan de 2007, que gerou 10 mil empregos 
diretos, dos 5 mil deles somente nas instalações e na 
infraestrutura na Barra da Tijuca.

Portanto, Sr. Presidente e nobres Deputados, este 
é o momento da torcida que deve envolver não apenas 
cariocas e fluminenses, mas toda a população brasi-
leira, que sonha com um país mais alegre, democrá-
tico e, sobretudo, competitivo em todas as atividades 
que possam trazer prestígio, crescimento econômico 
e desenvolvimento social.

Até a vitória, sexta-feira, em Copenhague!
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero deixar registrado nos Anais 
desta Casa o teor da matéria do Presidente da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Alberto 
Pinto Coelho.

“A descoberta de grande quantidade de petróleo 
pode colocar o Brasil entre os 10 maiores produtores 
mundiais. Segundo a Agência Nacional de Petróleo 
(ANP), as reservas comprovadas em 2007 no Bra-
sil totalizavam cerca de 14 bilhões de barris de óleo, 
enquanto que as estimativas de especialistas quanto 
às reservas da camada pré-sal chegam a 100 bilhões 
de barris, mais de sete vezes aquele volume. Como 
se verifica, a extração do petróleo da camada pré-sal 
pode transformar o Brasil. O debate que ora se inicia, 
com o envio do marco regulatório ao Congresso Na-
cional, definirá se, além de sermos um país com mais 
riquezas, seremos também um país mais justo, com 
uma distribuição mais igualitária de renda.

Importa ressaltar que essa discussão acontecerá 
no foro mais legítimo de um Estado democrático, que 
é o Poder Legislativo. É lá que os legítimos represen-
tantes do povo poderão alterar e aprimorar a proposta 

construída pelo Poder Executivo, de forma fechada, 
sem a participação da sociedade. Embora o tempo seja 
limitado, devido ao pedido de tramitação em regime 
de urgência solicitado pelo Presidente da República 
ao Congresso Nacional – esperamos que isso seja 
revisto –, é fundamental a mobilização de todos os 
segmentos sociais. Essa mobilização contribuirá para 
a definição de um modelo de utilização dos recursos 
do pré-sal que permita enfrentar dívidas históricas do 
Estado brasileiro com a população, principalmente na 
saúde e na educação.

Vale lembrar que a Constituição Federal traz em 
seu artigo 3º que é objetivo fundamental da República 
brasileira a erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades sociais e regionais. Não podemos des-
perdiçar a oportunidade de levar ao verdadeiro desti-
natário da existência do Estado brasileiro as riquezas 
que permitam uma vida digna, seja ele um carioca, 
um mineiro, um gaúcho, um cearense, um goiano ou 
um roraimense.

Minas Gerais, terra de históricas lideranças bra-
sileiras que sempre pensaram o Brasil como uma fe-
deração, um Estado síntese do país, não fugirá desse 
debate. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais será 
um espaço privilegiado para que a sociedade mineira 
possa trazer aos seus representantes alternativas e 
sugestões a serem apresentadas ao Congresso Nacio-
nal. Conclamamos a todos a participar, no Legislativo 
mineiro, do debate sobre essa imensa riqueza que é 
de todos os brasileiros e que nos dá a esperança de 
transformar o Brasil na nação dos nossos sonhos. O 
pré-sal é de todos!”

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (DEM – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, aqui me apresento, tristemente, para 
expor a situação do meu Estado, Santa Catarina. Pa-
rece clichê, mas fazer o que, se novamente a região 
catarinense foi castigada por fenômenos naturais?

Em novembro de 2008, neste plenário, contabilizei 
os estragos das enchentes no Vale do Itajaí. Há menos 
de 1 mês ocorreu um tornado no oeste que levou a 
óbito 5 pessoas. Agora, desde sábado, dia 25, presen-
ciamos fortes e insistentes chuvas, ventos de mais de 
100 quilômetros por hora e queda de granizo. 

Estaria a natureza furiosa? Descontando de nós, 
homens que desmatamos e poluímos, os danos cau-
sados ao meio ambiente? O céu para os catarinenses 
deixou de ser o maior inspirador de nossos dias e nos 
amedronta, pois de pouco em pouco reserva surpre-
sas desagradáveis.

Segundo os últimos dados da Defesa Civil, uma 
morte já foi confirmada em decorrência dessas chuvas, 
60 cidades catarinenses contabilizam prejuízos e mais 
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de 80 mil pessoas foram atingidas, sendo as regiões 
oeste, meio-oeste, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis 
e sul as afetadas. 

Hoje presenciamos a realidade de pessoas de-
sabrigadas e desalojadas, voltando às localidades de 
risco de desabamento para tentar salvar o máximo 
possível do que está dentro de casa, adquiridos após 
anos de trabalho e suor.

Rios ainda ameaçam transbordar. Há rodovias 
federais interditadas devido às quedas de barreiras 
e água na pista. Situações de transtorno, mas, como 
todos nós sabemos, o Estado contará com a força, o 
compromisso e, acima de tudo, o humanismo do povo 
catarinense, que não medirá esforços para reconstruir o 
que a natureza levou e estender a mão amiga aos que 
perderam o pouco e o muito que lhes pertencia. 

Há pouco, estive reunido com Maristela Menel 
Roza, Diretora de Habitação da Prefeitura de Jaraguá 
do Sul, e visivelmente preocupada com a demora para 
os recursos federais chegarem às localidades acome-
tidas por catástrofes, ela sintetizou as condições pre-
cárias em que Municípios atingidos vivem. Segundo 
Maristela, “não veem a luz no fim do túnel”. Jaraguá 
do Sul ainda não se recuperou dos estragos das en-
chentes de 2008, pois a chuva não dá trégua. Só com 
os ventos de há menos de 3 semanas, o Município 
teve um prejuízo de R$8 milhões. Faz 12 dias que não 
se tem acesso a alguns pontos da cidade, onde tudo 
está parado, nem ônibus passa. Mesmo já passados 
mais de 10 meses das primeiras enchentes, 70 famí-
lias desabrigadas têm o aluguel pago pela Prefeitura 
Municipal, número que pode aumentar, após a avalia-
ção dos estragos recentes.

Cabe a nós, principalmente, representantes do 
povo, escolhido por eles, agilizarmos os trabalhos des-
ta Casa, para que o auxílio e os recursos cheguem às 
cidades atingidas e os estragos sejam amenizados o 
quanto antes. Fazer valer o que é de direito de todo o 
cidadão: uma vida digna. 

Era o que tinha para compartilhar com os no-
bres colegas.

O SR. PAES DE LIRA (Bloco/PTC-SP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, não sou um entusiasta da trajetória do Partido 
dos Trabalhadores, mas reconheço-a como um raro 
fenômeno político na história. Muitos ainda entendem 
que essa caminhada, que produziu um Presidente da 
República em apenas 20 anos, tem uma marca espe-
cial: o lastro ético. Bem, se isso é verdade, o PT acaba 
de deslustrar sua própria fé de ofício: aplicou indevida 
punição a 2 Deputados Federais que se recusaram a 
abdicar de sua consciência cristã, de sua convicção 
humanística e do direito de livremente expressá-las. 

As sanções impostas aos Deputados Henrique Afon-
so e a Luiz Bassuma agridem o bom senso, ferem os 
valores democráticos e conspurcam o ideário político 
da agremiação em questão. 

Ninguém dirá estar ausente do ideário do PT a 
defesa da vida. Ocorre que, para Henrique Afonso e Luiz 
Bassuma – e para mim – a defesa do maior de todos 
os bens começa no ventre materno. Não passam de 
hipócritas os que se arvoram em defensores da vida, 
mas advogam ou toleram a chacina de inocentes no 
recôndito do útero, que deveria ser para eles um ninho 
abrigado de todos os perigos.

Aborto, a título de “direito da mulher ao próprio 
corpo” e outros jargões ditos “politicamente corretos”, 
é homicídio doloso, qualificado, a sangue-frio. Só que 
é fácil praticar essa torpeza: o chacinador não tem de 
olhar a vítima nos olhos e não tem de escutar o seu 
grito de terror.

A criança – não feto! – em desenvolvimento nas 
entranhas da mãe é o mais indefeso de todos os seres 
humanos. Matá-la é crime pior, mais vil, mais abjeto do 
que matar alguém que ao menos possa defender-se.

Os Deputados Afonso e Bassuma só queriam o 
direito de expressar, no seio do partido em que sem-
pre acreditaram, sua posição de intransigente defesa 
da vida. Ao puni-los, o PT deixa clara a sua posição. 
E ela não é ao lado dos mais fracos, dos mais opri-
midos dos pequenos seres de Deus: os nenês ame-
açados de trucidamento no ambiente que deveria ser 
para eles asilo inviolável, sagrada proteção e garantia 
de existência. 

Sr. Presidente, solicito a divulgação do meu pro-
nunciamento nos meios de comunicação da Casa.

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT – SP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, aos 63 anos, o Ministro Celso de Mello 
é hoje decano do Supremo Tribunal Federal. Não só 
pelo seu conhecimento jurídico, mas também pela 
sua experiência, sua convivência com outros Ministros 
mais antigos, S.Exa. se tornou um símbolo de conhe-
cimento e ponderação dentro da atual composição da 
Suprema Corte. Quando foi nomeado pelo então Pre-
sidente e hoje Senador José Sarney, Celso de MelIo 
tinha 43 anos.

O Ministro Marco Aurélio chegou ao Supremo aos 
44 anos, no começo da década passada, pelas mãos 
do ex-Presidente Fernando Collor de Mello, atualmente 
no Senado. A atuação firme do Ministro, muitas vezes 
polêmica, tem influenciado a maneira de decidir da 
Corte, inclusive com mudanças na jurisprudência.

Agora, o Presidente Lula oferece o nome de um 
jovem e brilhante advogado, José Antonio Dias Toffoli, 
de 41 anos, que tive o prazer de conhecer nas arca-
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das da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. 
Especializado em Direito Eleitoral, Toffoli foi professor 
por mais de 10 anos de Direito Constitucional e Direito 
da Família. Além da qualificação técnica, desenvolveu 
sua sensibilidade social quando morou no Cangaíba, 
na zona leste da capital paulista, e quando trabalhou 
com a Associação de Defesa da Moradia.

Como Ministro da Advocacia-Geral da União, 
teve uma atuação destacada e vitoriosa em questões 
importantes, como a demarcação contínua da terra 
indígena Raposa Serra do Sol; a liberação das pesqui-
sas com células-tronco embrionárias; a proibição da 
importação de pneus usados; a manutenção da nova 
Lei de Falências; a garantia de transporte interestadual 
gratuito para idosos e portadores de deficiência caren-
tes; e a certidão de nascimento gratuita para cidadãos 
reconhecidamente pobres.

Alguns reclamam da ligação do Toffoli com o atu-
al Governo. Ora, quem hoje pode falar que Celso de 
Mello é Ministro do Sarney? Ou que Marco Aurélio é 
Ministro de Collor? Os governos passam, e os Minis-
tros ficam. Por isso, no sistema brasileiro, os Ministros 
do Supremo não têm mandato. Como ocorre nos Es-
tados Unidos, os presidentes podem escolher Minis-
tros mais progressistas ou conservadores, conforme 
o perfil deles próprios.

Os magistrados têm opiniões porque saem do 
meio da sociedade, mas as posições ideológicas não 
têm a ver com o alinhamento a qualquer governo. Aliás, 
os Ministros nomeados pelo Presidente Lula, a maioria 
deles progressista, deram importantes demonstrações, 
em momentos críticos para o Governo, de que o gran-
de compromisso deles é com o Estado Democrático 
de Direito e a Constituição.

Precisamos de Ministros que atuem em defesa 
dos direitos humanos e dos preceitos fundamentais 
da dignidade de todos nós, previstos na Constituição 
Federal e em tratados internacionais dos quais o Brasil 
é signatário. A missão não é fácil, porque o jurista mui-
tas vezes precisa colocar os direitos fundamentais de 
todos e de cada um acima da vontade popular. Posso 
testemunhar que, com seu preparo, mas também com 
o seu caráter e a sua vocação, o Ministro Toffoli tem 
plenas condições de cumprir essa missão.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Com a palavra o Deputado Sebastião Bala 
Rocha.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
haverá amanhã 2 ações muito importantes. 

Teremos uma audiência pública na Comissão 
da Amazônia para debate sobre a criação de novos 

Municípios. Os Deputados interessados nesse tema 
estão convidados a comparecer a essa reunião. O 
requerimento para sua realização é de autoria de um 
Deputado do Pará, da nossa Comissão, subscrito por 
mim e por outros Deputados. Vamos discutir critérios, 
Deputado Amorim. Por que na Amazônia se exigem 
os mesmos critérios adotados para o Sul e o Sudeste? 
Temos de reduzir, por exemplo, a exigência do número 
de habitantes. 

A outra ação se dará no Ministério do Planeja-
mento. Haverá uma reunião importante com o Ministro 
Paulo Bernardo ou com seu representante, sobre os 
recursos da SUFRAMA. Já há um acordo para a libera-
ção dos 350 milhões de reais que estão contingencia-
dos na SUFRAMA. Vamos levar até lá representantes 
da Comissão da Amazônia para dialogar e resolver, 
de uma vez de todas, com data marcada, a liberação 
desses recursos. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Fernan-
do Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Ilmo. Sr. Presidente, senhoras 
e senhores presentes, hoje esta Casa vive um dia es-
pecial, um dia de exercício democrático popular. 

Estamos comemorando a chegada a esta Casa 
do projeto de lei de iniciativa popular que institui a 
chamada “Ficha Limpa”. Iniciada em abril de 2008, a 
Campanha Ficha Limpa pretende criar critérios mais 
rígidos para que alguém possa se candidatar. Na prá-
tica, o PL terá um papel preventivo, garantindo assim 
candidaturas idôneas no processo eleitoral.

São 1,3 milhões de assinaturas, 1,3 milhões de 
cidadãos em todo o País que apoiam a proposta le-
gislativa. Essa mobilização popular liderada pelo Movi-
mento de Combate à Corrupção Eleitoral e pela CNBB, 
Confederação dos Bispos do Brasil, mostra como é 
possível que a sociedade civil organizada participe e 
modifique as regras neste País. Nossa Constituição 
prevê essa atitude cidadã. 

O projeto estabelece que não podem concorrer 
às eleições pessoas condenadas por crimes como ra-
cismo, homicídio, estupro e tráfico de drogas. O texto 
torna inelegível ainda qualquer candidato condenado 
em primeira instância por crimes como improbidade 
administrativa, uso de mão de obra escrava, racismo, 
homicídio, tráfico de drogas e estupro. O projeto tam-
bém exclui da lista de candidatos Parlamentares que 
renunciaram aos cargos para evitar a abertura de pro-
cessos por quebra de decoro parlamentar e pessoas 
condenadas por compra de votos.
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Como membro da Comissão de Legislação Par-
ticipativa desta Casa, acredito que o exercício demo-
crático e a maturidade política desta Nação só podem 
ocorrer se houver mobilização social. 

Saúdo os coordenadores do movimento e mani-
festo meu apoio à proposta. Acredito na política, acre-
dito no Parlamento brasileiro e em nosso País.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos. O Município de Jatobá, no sertão pernambucano, 
completou este mês 14 anos de emancipação política. 
Localizada estrategicamente na divisa dos Estados da 
Bahia, com a cidade de Paulo Afonso, e Alagoas, com 
a cidade de Delmiro Gouveia, Jatobá é banhada pelo 
Rio São Francisco. Jatobá é hoje o Município mais jo-
vem do Estado de Pernambuco.

A história de Jatobá teve início em meados dos 
anos 70, quando a CHESF, que procurava por um local 
onde instalar o grande número de pessoas vindas de 
outros locais para construir a antiga Usina de Itapari-
ca (hoje Usina Luiz Gonzaga), resolveu erguer, numa 
área denominada Quixaba, o futuro povoado.

Depois de um longo período, o povoado de Jato-
bá foi finalmente elevado à condição de 3º Distrito de 
Petrolândia. A partir desse dia, o povoado passou a se 
chamar Vila Povoado e Distrito de Jatobá.

O Município de Jatobá tem uma área reservada 
aos índios da região, os pankararus. Por isso, gran-
de parte da sua produção cultural é feita pelos povos 
indígenas. A cultura indígena é muito forte na região, 
com isso destaca-se o Toré (dança indígena) e as fes-
tas religiosas realizadas pelos índios. No artesanato é 
fácil encontrar trabalhos com palha e cipó, feitos pelos 
índios, rede, madeira, barro e cerâmica, trabalhada 
na aldeia.

Hoje jatobá é um Município que luta para ter seu 
desenvolvimento concretizado. Estamos junto a essas 
pessoas, que acreditam na força do homem do sertão 
e na capacidade de crescimento da região.

Parabéns Jatobá!
Era o que tinha a dizer.
O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, nesta oportunidade, uso a tribuna para 
comunicar à Casa a realização do 2º Congresso da 
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 
– CTB, realizado entre os dias 24 e 26 de setembro 
de 2009, no Centro de Convenções do Anhembi, na 
cidade de São Paulo.

Com a participação de exatamente 1.368 delega-
dos e delegadas credenciados dos diversos Estados 
do País, o ato político de abertura do 2º Congresso da 
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – 
CTB reuniu personalidades do cenário político e sindi-

cal do Brasil com a participação de representantes da 
maioria das centrais sindicais e de representantes dos 
movimentos sociais como a CGTB, UGT, CUT, MST, 
UNE, CONTAG, UNEGRO, UBM, além de destacada e 
expressiva presença de entidades sindicais de diversos 
países, entre eles Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, 
Cuba, África do Sul, Portugal, França, Grécia, Índia, 
Nigéria, Vietnã, Venezuela, Porto Rico, El Salvador, 
Honduras, México, Panamá, República Dominicana, 
Equador, Paraguai, Nicarágua, Bolívia, Portugal, Ja-
pão, EUA, Costa Rica e Guatemala. 

Há 2 anos, a CTB nasceu com o desafio de contri-
buir com a luta geral dos trabalhadores e trabalhadoras 
do Brasil, na construção da unidade de ação, na luta 
por ideias mais avançadas, sempre na perspectiva da 
construção de um sindicalismo classista e de luta. 

Durante as intervenções, houve consenso entre 
os participantes do 2º Congresso da CTB, que a Cen-
tral dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil terá 
autonomia em relação aos governos, sejam eles quais 
forem, e irá lutar por um projeto de desenvolvimento 
nacional com distribuição de renda. 

Na CTB, caberá a todos os sindicatos que estão 
dispostos a lutar por uma central aberta, plural, demo-
crática e classista. Exemplo disso é a composição com 
88 líderes sindicais para a direção da CTB, eleita por 
unanimidade no 2º Congresso da entidade para um 
mandato de 4 anos, com representação da maioria dos 
Estados brasileiros, destacando-se o grande número 
de secretarias e diretorias específicas compostas por 
dirigentes sindicais de entidades representativas de 
diversos Estados. Destaco ainda a criação de novas 
secretarias, como, por exemplo, a Secretaria da Pro-
moção da Igualdade Racial, assim como a importân-
cia das Secretarias de Política Agrícola e Agrária, de 
Mulheres, de Jovens, de Defesa do Meio Ambiente, e 
para as Diretorias de Transporte, Energia, Comerciá-
rios, Servidores Públicos, Construção Civil, Indústria, 
Campo e Pesca, entre outras.

Para a escolha da diretoria levou-se em consi-
deração os aspectos políticos e regionais, além da 
proporcionalidade e das áreas de trabalho. À frente 
da entidade foi reconduzido ao cargo de Presidente, 
Wagner Gomes, metroviário de São Paulo.

A CTB demonstrou, nesse congresso, que nos 
seus 2 anos de criação obteve êxitos significativos. 
Estruturou a Central nos Estados, compromisso as-
sumido pela diretoria eleita, referendado pelos de-
legados que estiveram presentes no Congresso de 
Fundação da CTB, em dezembro de 2007, realizado 
em Belo Horizonte. 

O lema do 2º Congresso, Unidade para Enfren-
tar a Crise, expressa o principal desafio tático e es-
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tratégico do sindicalismo brasileiro. O objetivo de criar 
uma proposta comum de interesse dos trabalhadores 
representa a unidade dos trabalhadores, a unidade da 
nação e pode garantir as mudanças necessárias para 
a transformação da sociedade. 

Destaco ainda que entre os 1.368 delegados 
credenciados, 30,2% foram mulheres delegadas, que 
tiveram participação ativa no 2º Congresso da CTB, 
demonstrando a importância e a valorização das mu-
lheres nas lutas pela emancipação da classe trabalha-
dora no Brasil e no mundo.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO (PT – 

BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, Salvador comemorou os 400 
anos do Ministério Público brasileiro na última sexta-
feira, 25 de setembro, ocasião em que diversas auto-
ridades da Bahia e do Brasil prestaram homenagens 
à instituição, em solenidade realizada no Fórum Ruy 
Barbosa. Cento e três personalidades foram condeco-
radas com a Medalha Comemorativa do IV Centenário 
do Ministério Público Brasileiro, pela prestação de ser-
viços relevantes à sociedade e à instituição, entre elas 
o Governador da Bahia, Jaques Wagner, que afirmou 
ser aquela uma “comemoração mais que justa a uma 
das instituições responsáveis pela manutenção da de-
mocracia e grande parceira das ações do Estado”.

O Procurador-Geral de Justiça e Presidente do 
Ministério Público na Bahia, Lidivaldo Britto, destacou 
a importância do Ministério Público como uma das “ins-
tituições que abrem suas portas com o firme propósito 
de acolher e agir, com coragem e altivez, para promo-
ver a justiça (...), uma instituição que há 400 anos luta 
pelos direitos do povo”. Durante o evento, o Ministério 
Público, “uma das instituições mais respeitadas e de-
tentoras de maior credibilidade no País”, foi aclamado 
por autoridades do Brasil e de Portugal, unânimes em 
render elogios à “essencial atuação do órgão na efe-
tividade da democracia no Brasil”.

A Bahia foi sede do primeiro Tribunal de Justiça 
das Américas e, conforme lembrou Lidivaldo Brito, 
“é testemunha das inúmeras conquistas geradas em 
prol da sociedade pelo trabalho do Ministério Público 
brasileiro”.

Entre os que manifestaram seus cumprimentos 
pela data, o Ministro-Chefe da Controladoria Geral da 
União (CGU), Jorge Hage, destacou que a instituição 
“ajudou a mudar a face do Brasil e ganhou relevo e res-
peito nacionais, especialmente a partir da Constituição 
de 1988”. Hage representou o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva no evento e acrescentou que, hoje, o MP 
do Brasil “tem poucos paralelos no mundo quanto ao 

seu grau de relevância estratégica na vida pública do 
País, de sua autonomia e do dinamismo de atuação 
dos seus membros”. 

Agradecendo aos presentes, o chefe do MP da 
Bahia dedicou agradecimento especial ao Tribunal de 
Justiça, que, por mais de 380 anos, acolheu o MP em 
suas instalações, o que ainda ocorre em diversas co-
marcas do interior do Estado da Bahia. Também o fez 
em relação ao Governo do Estado, que tem apoiado 
a construção da nova sede, que será inaugurada em 
2010 no Centro Administrativo da Bahia. 

Registro este evento histórico ao passo que cum-
primento ao Dr. Lidivaldo Brito e demais membros do 
Ministério Público da Bahia e do Brasil, como órgão 
constitucional incumbido de zelar pela defesa da or-
dem jurídica, dos interesses sociais e individuais e do 
próprio regime democrático de nosso País. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ernandes 
Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu 
discurso é sobre 6 mil famílias que estão sendo joga-
das na rua pelo IBAMA e pelo Governo Federal de 
modo geral. É uma covardia do Governo, por meio da 
Ministra Dilma e do Ministro do Meio Ambiente, fazer 
o Governador assinar um termo de compromisso em 
que essas famílias permaneceriam numa pseudorre-
serva no futuro. Essas famílias estão sendo jogadas 
na rua sem nenhum tipo de indenização. Espero que 
esta Casa ajude a tomar providências.

Quero também fazer o registro de que hoje foram 
apresentadas mais de 1 milhão de assinaturas para 
que quem tem contra si algum processo não possa 
participar do jogo político. Ao apresentarem essas 
assinaturas, queria que existissem certidões dessas 
pessoas que assinaram, para saber se teriam condi-
ções de assinar esse documento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Chico 
Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na contramão do 
Deputado Ernandes Amorim, mais uma vez, quero lou-
var, assim como já o fizeram os Deputados Eduardo 
Valverde e Fernando Ferro, essa presença histórica na 
Casa do instituto constitucional da iniciativa popular de 
lei, a cidadania nos ajudando a dar mais transparência 
e ética na política, que começa com candidatos éticos. 
O ideal é que os próprios partidos já façam a filtragem, 
mas infelizmente nem sempre isso acontece.
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É bom destacar que lei de inelegibilidade nem 
sempre obedece àquele preceito de anterioridade de 
1 ano para vigorar. A própria Lei das Inelegibilidades 
foi aprovada em maio e vigorou para as eleições de 
novembro daquele ano. Portanto, é uma iniciativa im-
portante. 

Vários Deputados já assinaram também o proje-
to de lei, e às 17h30min os que quiserem aderir a ele 
poderão também fazê-lo aqui em plenário, para que 
haja tramitação.

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, 
integrado por 43 entidades da sociedade brasileira, en-
tregou hoje, aqui na Câmara dos Deputados, Projeto 
de Lei de Iniciativa Popular sobre a vida pregressa dos 
candidatos. No uso de um direito constitucional, mais 
de 1 milhão e 300 mil cidadãs e cidadãos subscreveram 
o projeto, que torna inelegíveis pretensos candidatos 
com condenação por crimes graves em 1ª ou única 
instância, bem como aqueles que tiveram denúncia 
recebida por um tribunal ou que renunciaram a man-
datos que exerciam para escapar de punições. 

Para que o projeto tramite desde já, antes mes-
mo da demorada conferência das assinaturas, 22 De-
putados firmaram e deram entrada na iniciativa. No 
ato de entrega no Salão Verde da Câmara, dezenas 
de pessoas estiveram presentes e, junto com vários 
carrinhos de mão com os abaixo assinados, foram 
exibidos cartazes com os dizeres Ética na política co-
meça com candidatos éticos; Eleitor tem memória: vê 
proposta, ficha, História!; “A Lei tem que vedar quem 
só quer se beneficiar!. Ao final do ato, crianças de uma 
escola pública cantaram o Hino Nacional Brasileiro, o 
que comoveu a todos. 

Só a mobilização das entidades para colher as-
sinaturas e a divulgação da proposta já vão ajudar a 
conscientizar a população da importância de conhecer 
a vida dos candidatos e suas propostas políticas. 

Caberá a nós, Parlamentares, discutir e aperfei-
çoar o Projeto de Lei, para que os poderes econômi-
cos e políticos não se utilizem do Judiciário para in-
viabilizar candidaturas comprometidas com os anseios 
populares, e, sobretudo, para que os oportunistas de 
sempre, acolhidos por partidos sem critérios éticos, 
busquem a imunidade parlamentar para garantir im-
punidade criminal.

Agradeço a todos a atenção. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Antes de dar prosseguimento à sessão, esta 
Mesa dá conhecimento ao Plenário do seguinte

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do § 2° do art. 202 do Regimento In-
terno, esta Presidência decide criar 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 Constitui-
ção Federal para estabelecer plano de carreira e piso 
salarial profissional nacional para o agente comunitário 
de saúde e o agente de combate às endemias”.

A Comissão será composta de 17 (dezessete) 
membros titulares e de igual número de suplentes, 
mais 1 titular e 1 suplente, atendendo ao rodízio entre 
as bancadas não contempladas, designados de acordo 
com os §§ 1° e 2° do art. 33 do Regimento Interno.

Brasília, 29 de setembro de 2009. – Michel Temer

Presidente da Câmara dos Deputados
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Informo aos oradores que ainda estão inscri-
tos para dar como lido seu discurso que a partir de 
agora farei uma alternância entre um orador do Pe-
queno Expediente e um orador para dar como lido 
seu discurso. 

Concederei a palavra ao Deputado Laerte Bessa, 
inscrito no Pequeno Expediente, que disporá de até 5 
minutos na tribuna. 

Os demais inscritos podem permanecer em ple-
nário, porque farei alternância, e todos terão assegu-
rado o direito de falar. 

Tem a palavra o Deputado Laerte Bessa.
O SR. LAERTE BESSA (Bloco/PMDB – DF. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, 
em especial a nossa Presidenta do PMDB – Deputada 
Íris de Araújo, comunico a V.Exas. minha desfiliação 
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o 
PMDB. Estou neste momento sem partido, graças a 
uma certidão emitida pela 9ª Zona Eleitoral do Distrito 
Federal, que me deu a desfiliação do PMDB. 

Quero dizer à nossa Presidenta, Íris de Araújo, 
aqui presente neste momento, que faço isso com muita 
dor no coração, principalmente por V.Exa., que sempre 
conduziu o Partido do Movimento Democrático Brasi-
leiro com eficiência, honradez e competência. Sei tudo 
o que V.Exa. fez para que o partido continuasse unido 
e continuasse exigindo das nossas bases um poderio 
maior, que é simplesmente a nossa consciência de 
melhor e de maior partido do nosso País. 

V.Exa. acompanhou o pedido de intervenção que 
eu fiz e, posteriormente, a dissolução da nossa regional, 
o que infelizmente não conseguimos. Aí surgiu um dos 
motivos principais porque hoje saio do PMDB. Alguns 
colegas da Executiva Nacional não tiveram honradez 
sequer de ir lá votar aquele pedido regimental, legítimo, 
que propus no nosso partido, mesmo porque tenho o 
direito de requerer a dissolução do partido no momen-
to em que achar que o partido não está coerente com 
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sua postura. E o PMDB saiu da sua postura, saiu do 
seu caminho. O fato de tirar a legenda de um grande 
político do Distrito Federal, que tem todas as chances 
para ganhar a eleição para Governador do Distrito Fe-
deral, é o suficiente para qualquer membro do nosso 
partido pedir a desfiliação.

Não consegui nenhuma explicação. De V.Exa. 
eu consegui, mas não consegui da Executiva. O único 
que compareceu à reunião naquela data, com V.Exa. 
e ainda com o ex-Governador Joaquim Roriz, foi Moi-
sés Avelino. E digo mais, foi o único da Executiva que 
honrou as calças que veste, porque Moisés Avelino 
foi lá para votar. Ele não disse a favor de quem, se ia 
votar “sim” ou “não” contra a candidatura aqui no Dis-
trito Federal. Ele foi lá para votar, como todos deveriam 
estar lá para votar.

Mesmo contra meu posicionamento eu acataria 
qualquer decisão. Não queremos ganhar eleição no 
Distrito Federal, não queremos ganhar eleição em Goi-
ás. Como V.Exa. sabe muito bem, Íris Rezende é uma 
das maiores glórias que temos no Estado de Goiás e 
também está sendo prejudicado com essa decisão.

Então, não tiveram a hombridade de ir lá dizer 
um “não”. Isso me levou a refletir se eu tinha ou não 
de permanecer nesse partido. E eu estou saindo. Eu 
quero agradecer a V.Exa. por tudo que fez por mim, 
Laerte Bessa, por tudo que fez pelo partido. E eu estou 
indo agora, às 16 horas, me posicionar com colegas, 
a exemplo do meu colega Regis de Oliveira, do meu 
colega Hugo Leal, que eu considero da maior idonei-
dade dentro do nosso Parlamento.

Estou feliz por me juntar a esses colegas do Par-
tido Social Cristão, Sr. Presidente. Estou indo para lá 
feliz, porque, simplesmente, não quero trair a minha 
consciência, não quero trair a minha postulação de 
Parlamentar aqui na Câmara. Estou saindo com um 
pouco de mágoa por essa decisão da Executiva, mas 
feliz porque estou me juntando a um partido que é hoje 
uma grande expressão em âmbito nacional.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, imprensa, 
telespectadores e ouvintes de todo Brasil que acom-
panham este pronunciamento pela Rádio Câmara ou 
pela TV Câmara.

Ocupo hoje esta tribuna para fazer um relato da 
minha trajetória política como Deputado Federal elei-
to pelo PMDB do Distrito Federal e para comunicar 
a esta casa e aos colegas que minha consciência e 
meus eleitores exigem que eu me manifeste e tome 
uma decisão.

A imprensa local e nacional acompanhou e di-
vulgou a inglória luta que empreendi durante todo este 
ano de 2009, no sentido de garantir que o meu par-
tido, o PMDB – permanecesse fiel ao seu programa 
partidário, lançando candidatura própria ao Governo 
do Distrito Federal.

O PMDB – partido ao qual me filiei pelas mãos 
do ex-Governador Joaquim Roriz, consagrou-se na-
cionalmente pelas lutas sociais que travou em favor 
da sociedade, da democracia, do fortalecimento das 
instituições, do respeito aos direitos individuais e co-
letivos e da liberdade de expressão.

Apesar da grandiosidade histórica do partido e 
da força que possui o PMDB – membros do partido no 
Distrito Federal, no lugar de se comprometerem com 
o crescimento da legenda, comprometeram-se com 
projetos pessoais, entregaram o PMDB ao GDF, colo-
cando o partido em uma situação de flagrante subor-
dinação diante do Governo local. O atual Governador 
de Brasília cooptou alguns membros do PMDB com 
cargos e afagos, para que esses não permitissem que 
o partido tivesse candidatura própria ao Governo do 
Distrito Federal, tornando o PMDB um pequeno feudo, 
em que os integrantes do diretório regional do Distrito 
Federal são, em sua maioria, parentes ou correligio-
nários de seus dirigentes.

Quase todos os membros da atual Comissão Exe-
cutiva do PMDB do Distrito Federal possuem cargos 
no Governo local, exercendo-os diretamente ou indi-
cando seus apadrinhados políticos para representá-los. 
Desta forma, o PMDB do Distrito Federal tornou-se um 
apêndice de outro partido, perdendo o espírito belicoso 
e aguerrido que ostentou no passado, para dar lugar 
ao entreguismo filosófico, que diminui o partido e de-
sestimula a militância peemedebista.

Lamentavelmente o PMDB do Distrito Federal, 
presidido pelo Deputado Federal Tadeu Felippelli, não 
admite que o partido tenha candidato próprio a Gover-
nador, pois está visceralmente comprometido com o 
atual Governo. O posicionamento político entreguista 
e imoral dos dirigentes do PMDB no Distrito Federal foi 
levado ao foro da Executiva Nacional, em uma repre-
sentação subscrita por mim e por outros presidentes 
de diretórios zonais do PMDB. Porém, para nossa sur-
presa, com exceção de Joaquim Roriz e do Deputado 
Federal Moises Avelino, do PMDB de Tocantins, que 
demonstraram que honram as calças que vestem, os 
demais membros da Executiva Nacional do PMDB não 
tiveram sequer a decência e a compostura de compa-
recer à reunião convocada pela Presidente, Deputada 
Íris de Araújo, que honrou o partido cumprindo com 
suas obrigações.
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Denunciei nesta tribuna reportagem publicada 
pelo jornal Correio Braziliense, na qual o Governador 
Arruda disse claramente que fez acordo com o PMDB 
local e nacional para que a legenda não apresentasse 
candidato ao Palácio do Buriti, cobrando de nossos 
líderes partidários uma resposta negativa ante a afir-
mação estampada na reportagem, o que até agora 
não ocorreu.

Observem que, dos 15 membros da Executiva 
Nacional do PMDB que receberam a convocação ofi-
cial da presidência do partido, 12 deles deixaram de 
cumprir sua obrigação institucional de membro da Co-
missão Executiva de deliberar sobre temas relevantes 
para o partido, conduta punível pelo código de ética 
do PMDB.

Os membros da Executiva Nacional do maior 
partido do Brasil nem sequer comparecem à reunião 
para votar pela dissolução e rechaçar as palavras do 
Governador Arruda estampadas no Correio Braziliense, 
edição de sábado, dia 12 de setembro de 2009. Nem 
mesmo compareceram para reafirmar a posição sub-
serviente e entreguista do partido no Distrito Federal. 
Mas eu entendi o recado.

Será que eu estou sendo indigno com o parti-
do? Ou será que o PMDB foi indigno com o Deputado 
Laerte Bessa e com sua história política de décadas? 
Posso ter sido traído, mas não sou traidor.

Não posso conviver com essa situação vexató-
ria, e calar-me seria violentar minha consciência e trair 
meus eleitores, andando de mãos dadas com os ven-
dilhões do templo. Trabalhei toda a vida lutando pela 
ética e pela moral, combatendo o crime de todas as 
formas, seja como Delegado, como Diretor da Polícia 
Civil de Brasília ou como Deputado Federal. Jamais 
poderia compactuar com acordo e negócios para ven-
der a sigla partidária que me deu honrosamente um 
mandato de Deputado Federal.

É preciso dizer ao povo brasileiro e à militância 
peemedebista que o PMDB do Distrito Federal negou 
legenda a Joaquim Roriz, fundador do partido, político 
que por 40 anos fez carreira no PMDB – sendo, pelo 
Goiás, Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal, 
Vice-Governador e Prefeito de Goiânia e, por Brasília, 
Senador e 4 vezes Governador, estando atualmente 
à frente em todas as pesquisas de opinião, vencendo 
em todos os cenários, tanto no primeiro como no se-
gundo turno, os demais concorrentes ao Governo da 
Capital Federal.

Diante da minha indignação com o Diretório Re-
gional do PMDB do Distrito Federal, que negou a le-
genda a Joaquim Roriz, e diante do endosso da Exe-
cutiva Nacional do PMDB – materializado no silêncio 

covarde do boicote à reunião de dissolução, não tenho 
mais como permanecer nesse partido.

Filiei-me ao PMDB por sua história de luta e pelo 
espírito altruísta e obstinado de Líderes como Ulysses 
Guimarães, Tancredo Neves e Juscelino Kubitschek. 
Hoje, infelizmente, vejo com tristeza que os valores 
cultivados no passado por esses grandes homens são 
apenas longínquas e remotas lembranças que deram 
lugar a ações opostas.

Desta forma, com a alma embandeirada e o co-
ração tomado pela decepção, comunico minha desfi-
liação do PMDB – por que não posso compactuar com 
a profanação desse partido político, que deveria ser 
o guardião dos valores éticos da sociedade brasileira, 
mas que se tornou um grande mercador.

Muito obrigado.
O SR. EMILIANO JOSÉ (PT – BA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs. e Srs. De-
putados, em junho de 2003, o Congresso Nacional 
aprovou projeto de lei do Presidente Lula, criando, no 
âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, a Se-
cretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES. 
Com isso, o Estado brasileiro reconhecia a existência 
de um processo de transformação em curso no País, 
provocado pela ampla crise do trabalho, que enfren-
távamos desde os anos 1980. 

Essa crise do mundo do trabalho, de escala mun-
dial, era revelada pela desindustrialização acelerada, 
pela abertura indiscriminada dos mercados, acirrando 
a competição global, pelo desassalariamento em mas-
sa, desemprego maciço e de longa duração, além da 
óbvia precarização das relações de trabalho. 

É nesse quadro mundial de crise do mundo do 
trabalho que surge a proposição de uma política cons-
ciente do Governo Federal, voltada à economia soli-
dária. 

Como defesa contra a exclusão social e o mer-
gulho na indigência, os trabalhadores, as vítimas da 
crise, buscam sua inserção na produção social através 
de variadas formas de trabalho autônomo, individu-
ais e coletivas. Quando coletivas, as vítimas da crise 
optam, quase sempre, pela autogestão, ou seja, pela 
administração participativa, democrática, dos empre-
endimentos. São esses que constituem a economia 
solidária. No Brasil, tais iniciativas assumiram propor-
ções notáveis. 

A economia solidária ganhou tanta importância 
que se tornou, no Brasil, uma opção adotada por mo-
vimentos sociais e importantes entidades da socieda-
de civil – igrejas, sindicatos, universidades e partidos 
políticos –, que se envolvem, de variadas maneiras, 
com a economia solidária.
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Volto um pouco no tempo, Sr. Presidente, e ten-
to analisar a evolução recente da economia solidária 
no Brasil. No contexto da luta de combate à pobreza 
feita por igrejas, particularmente pela Igreja Católica, 
surge, de maneira mais clara, nos anos 80 do século 
passado, aquilo que hoje se conhece como economia 
solidária. Ela transbordou para as lutas dos sem-terra 
pela reforma agrária.

Hoje a economia solidária se bate no campo con-
tra os transgênicos, os desertos verdes e defende a 
agricultura orgânica. Nos anos 90, surgem a ANTEAG, 
que promove as empresas recuperadas, e as Incuba-
doras Tecnológicas de Cooperativas Populares, nas 
universidades. A CUT adere à economia solidária. 

O mapeamento da economia solidária no Brasil 
encontrou 15 mil empreendimentos com cerca de 1 
milhão e 250 mil sócios, a maioria rural, pobre e mas-
culina. É provável que nesse levantamento a mulher do 
campo tenha sido ignorada e que a dimensão dessa 
economia seja bem maior. 

Na passagem do século XX para o século XXI, 
políticas públicas de fomento e apoio à economia so-
lidária foram adotadas por Prefeituras e por alguns 
Governos Estaduais. 

É possível afirmar que, à luz da crise do trabalho, 
surgiu a utopia de uma outra sociedade e uma outra 
economia sob a forma de economia solidária. Um novo 
cooperativismo, voltado para os excluídos e os pobres 
– clubes de trocas, bancos do povo, bancos comuni-
tários, mutirões, cadeias produtivas.

A ênfase na autogestão e no caráter comunitário 
do desenvolvimento distinguem a economia solidária 
do cooperativismo tradicional, além de ensejar uma 
rejeição ao capitalismo, ao menos como perspectiva. 

Com a eleição de Lula à Presidência da Repú-
blica, essa sociedade civil envolvida com a economia 
solidária resolveu solicitar ao Presidente Lula a criação 
de uma Secretaria Nacional de Economia Solidária no 
Ministério do Trabalho. 

Explica-se a escolha do Ministério do Trabalho 
como o lugar da nova secretaria: são estreitos os laços 
políticos e ideológicos que ligam a economia solidária 
ao movimento operário. O então Ministro Jaques Wag-
ner, hoje governador da Bahia, acolheu a demanda 
com entusiasmo e, criando-a, assegurou que ela se 
entrosasse com as outras Secretarias existentes no 
âmbito do Ministério do Trabalho. 

O Ministério do Trabalho, desde a sua criação, 
tem tido a missão de proteger os direitos dos assala-
riados. Os interesses dos trabalhadores não formal-
mente assalariados não figuravam com destaque na 
agenda do Ministério. Por isso, o surgimento dessa 
nova Secretaria representou ampliação significativa 

das responsabilidades do Ministério do Trabalho, que 
passou, com isso, a incluir o cooperativismo e o as-
sociativismo urbano entre os seus cuidados. Isso tem 
um óbvio significado político. 

E mais significado ganha quando o titular dessa 
Secretaria é o economista Paul Singer, um dos mais 
notáveis intelectuais brasileiros, homem de pensamen-
to político comprometido com as ideias democráticas 
e socialistas. 

Com este pronunciamento, quero também home-
nageá-lo. É uma alegria vê-lo maduro e esperançoso, 
firme, cheio de iniciativa, sem nunca deixar o pensa-
mento, a elaboração intelectual, e sem perder, em mo-
mento algum, a perspectiva política da democracia e 
do socialismo, que ele cultivou desde sua juventude. 

Acreditamos, Sr. Presidente, que com o cresci-
mento das atividades da economia solidária, que tem 
um paradigma diferente da grande economia capitalista, 
pois a economia solidária está fundada, como o nome 
diz, na solidariedade, vamos também elaborando cami-
nhos de construção do socialismo democrático. Com a 
economia solidária, é possível perceber a possibilidade 
de o homem não ser o lobo do homem. 

Ao conferir importância à Secretaria Nacional 
de Economia Solidária, o Governo Lula reafirma sua 
prioridade com os desvalidos, com os pequenos, e dá 
dignidade aos pequenos empreendimentos. E simulta-
neamente aponta perspectivas para a construção de 
uma sociedade justa, fundada em outros valores, uma 
sociedade democrática e socialista, objetivo que nós 
não perdemos de vista.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. A 
Prefeitura de Salvador continua com o insano objetivo 
de permitir a construção de suntuosos investimentos 
imobiliários na orla da Bahia de Todos os Santos, após 
ter decretado de utilidade pública para fins de desa-
propriação uma área de 324 mil metros quadrados, 
ali incluídos bens tombados pelo patrimônio histórico, 
prédios, residências, lojas de varejo, além de antigas 
fábricas e casarões seculares. Já denunciei isso e volto 
a fazê-lo, em defesa do povo da cidade da Bahia. 

Já esperadas, reações contrárias vieram e ou-
tras estão em curso. Uma ação popular de iniciativa 
de moradores da península de Itapagipe propõe a sus-
pensão dos efeitos do decreto municipal de utilidade 
pública. A recém-criada Associação de Moradores e 
Empresários da Boa Viagem e Adjacências – AMEB-
VA luta para evitar que mais esse desmando aconteça 
na cidade do Salvador. Solidária com a luta daquela 
população, a combatente Vereadora Vânia Galvão, do 
meu partido, vem atuando com energia em defesa da 
tese da nulidade do nefasto decreto.
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Afirma a ação popular que a Prefeitura decretou 
a utilidade pública e que com isso, entre tantas outras 
coisas, visa desapropriar áreas de Marinha, que são 
patrimônio da União, e tenta instalar clima de terror 
entre os moradores, criando desespero nas pessoas 
para favorecer grandes grupos empresariais.

Ironicamente, essa questão foi parar no YouTube, 
Sr. Presidente. Há um vídeo que sugere que o projeto 
urbanístico daquela bela região passa colocar no chão 
residências, casarões seculares, antigas fábricas e lojas 
comerciais, para que em seus lugares sejam erguidos 
prédios luxuosos, shoppings, marinas e avenidas higie-
nizadas. É o velho argumento do progresso, mas um 
progresso ao avesso, que agride o povo e a história, 
que pretende sepultar nosso passado e desequilibrar 
a vida de milhares de pessoas. 

O antropólogo e professor Roberto Albergaria, em 
artigo especial para a revista Terra Magazine, define 
sem malabarismos verbais o projeto da Prefeitura: “(...) 
tudo vira um frio vazio, cortado de asfalto e canteirinhos 
centrais, num paisagismo hollywoodiano artificialíssi-
mo (...). Essa massacrante ‘limpeza visual’ (ou ‘faxina 
étnica’?) que o Mercado e a Prefeitura estão promo-
vendo não é só desumana, mas também burra, pois o 
‘arrabalde’ de Itapagipe encarna o que sobrou de mais 
característico da ‘Cara-de-Bahia-com-H’.” 

O projeto da Prefeitura nos levará a uma moder-
nidade de concreto e vidro, como analisa o professor 
Roberto Albergaria, no seu precioso diagnóstico.

A região de Itapagipe, assim como a conhecida 
Vila Brandão, na Barra, está sendo agredida por pro-
cedimentos administrativos e políticos avessos à dis-
cussão, ao diálogo com a comunidade, uma política 
que dá as costas para as observações de pessoas que 
conhecem profundamente o assunto e que se manifes-
tam contrariamente a atos unilaterais da administração 
municipal. O Prefeito não tem o direito de fazer isso. 

Paulo Ormindo de Azevedo, arquiteto, membro 
do Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio 
Artístico Nacional – IPHAN, doutor pela Università di 
Roma “La Sapienza”, membro do Conselho Estadual 
de Cultura e professor da UFBA, critica a ausência de 
um Plano Diretor democrático para a cidade e lembra 
que o atual Plano Diretor de Desenvolvimento Urba-
no foi aprovado às pressas, em sessão tumultuada da 
Câmara Municipal, e na calada da noite.

Então, quais os verdadeiros interesses que estão 
por trás dessa proposta de desapropriação, dessa in-
tenção subalterna de destruir a Península de Itapagipe, 
de expulsar de lá os seus moradores, de aniquilar sua 
história? Não se sabe, embora se desconfie.

É necessário continuar resistindo, lutar. Em vez 
de continuar com essa política, a Prefeitura deveria era 

responder às legítimas demandas daquela comunida-
de, trabalhar pela melhoria da qualidade de vida da 
população, viabilizar programas e projetos que visem 
interesses dos soteropolitanos. Não pode continuar a 
desenvolver políticas que visem apenas corresponder 
às expectativas de grandes grupos empresariais. Nem 
se queira culpar os grupos empresariais. Esses racio-
cinam sempre de acordo com a lógica do lucro. Quem 
deve regular a cidade, conter apetites inconvenientes 
do empresariado porventura ávido de lucros é a admi-
nistração municipal, é o Governo Municipal. 

A nova marca da administração de Salvador, sin-
tomaticamente, simboliza a visão de quem pretende 
inverter a ordem das coisas. Mas inverter para fazer a 
cidade desaparecer por entre imensos mastodontes 
de concreto. Nada contra o concreto, nada contra a 
verticalização. Mas isso deve ser feito atentando para 
os interesses de toda a cidade e, especialmente, da 
maioria do seu povo, que não é beneficiada por esse 
estilo de desenvolvimento, por essa política que sepulta 
nossa história e agride nosso povo. 

Tenho dito que há interesses desconhecidos de 
grande monta, que a Prefeitura está obrigada a revelar. 
Trata-se de profunda improvisação, combinada com 
alto grau de irresponsabilidade. 

Por outro lado, o IPHAN sequer foi ouvido. Como 
o Prefeito faz ouvidos de mercador, como não quer o 
diálogo com a população, a Associação de Moradores 
da Boa Viagem e Adjacências já esteve com o Procu-
rador-Geral de Justiça do Ministério Público, Lidivaldo 
Brito, alertando-o da gravidade da situação. O que se 
pede é muito simples, e está fundado no Estatuto da 
Cidade. A população quer ser ouvida, tem o direito de 
ser ouvida. Quer saber que projetos a Prefeitura está 
desenvolvendo para essa importante área da cidade, 
onde moram milhares de famílias, uma área de histó-
ria centenária, um marco da vida de Salvador, local de 
abrigo de uma vasta cultura do nosso povo. 

É quase inacreditável queira o Prefeito passar o 
trator por cima dessa história, por cima do povo. Tudo 
isso pode ser desmentido com diálogo, com conversa, 
com debates. Senão, só resta a luta, a mobilização, a 
organização do povo, o que, aliás, já vem acontecendo 
com muita intensidade, luta que alternará as movimen-
tações de rua, as assembleias, com as providências 
jurídicas cabíveis. 

As dúvidas, as inquietações são enormes. Seria 
fácil dissolvê-las. Basta o diálogo. Basta que se ouça 
o povo. Basta que não se atente contra os interesses 
genuínos da população. Feito isso, atendidas as reivin-
dicações das comunidades, não perdurarão dúvidas 
sobre possíveis obscuros interesses que estariam por 
detrás da política da administração municipal. 
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Um Prefeito não tem o direito de passar o trator 
por cima de ninguém, muito menos por cima da lei. O 
Estatuto da Cidade existe para ser respeitado. O povo, 
mais do que tudo, deve e tem de ser respeitado. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT – CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, ainda que eu tenha acabado de sair 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, na qual 
discutíamos o pré-sal com o Presidente da PETRO-
BRAS Sérgio Gabrielli, a minha fala tem como obje-
tivo, em primeiro lugar, trazer a minha solidariedade 
aos bancários de todo o País que se encontram em 
greve, especialmente no meu Estado, o Ceará, onde 
mais de 4.600 trabalhadores do setor bancário estão 
paralisados.

Esse número corresponde a 60% do número total 
de funcionários dos bancos no Estado do Ceará. Esse 
percentual de bancários em greve, não só no meu Es-
tado, como também em todo o País, ocorre exatamente 
em razão da intransigência dos donos dos bancos que 
não aceitam atender, no todo ou em parte, a reivindi-
cação do conjunto dos bancários.

A pauta de reivindicações encaminhada a nós, 
Deputados, especialmente pelo Presidente do Sin-
dicato dos Bancários do Estado do Ceará, trata de 
questões que consideramos fundamentais para toda a 
categoria, nacionalmente: primeiro, reajuste salarial de 
10%, que é a reposição da inflação mais um pequeno 
aumento real no mesmo período; piso de 3.850 reais; 
valorização dos pisos salariais; fim das metas abusi-
vas e do assédio moral; Plano de Cargos, de Carreira 
e Salários em todos os bancos, porque isso também 
é fundamental para a categoria; garantia do emprego; 
fim das terceirizações; mais segurança nas agências; 
auxílio-educação para todos, e ampliação da licença-
maternidade para 6 meses.

Vejam que já votamos em várias Assembleias Le-
gislativas do País e aqui nesta Casa, Deputada Fátima 
Bezerra, do Rio Grande do Norte, e Deputada Íris de 
Araújo, de Goiás, a licença-maternidade, e esse setor 
da nossa economia não permite que o bancário tenha 
esse direito assegurado, um direito que hoje está cir-
cunscrito na própria Lei Maior do País.

Essas reivindicações, o Sindicato dos Bancários 
do Estado do Ceará, a exemplo da Confederação Na-
cional, o Comando Nacional de Greve dirige a todo o 
País, ao mesmo tempo em que, por meio da Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro, filiada à Central Única dos Trabalhadores, exige 
que os banqueiros, imediatamente, abram um canal 
de negociação.

Deputado Marroni, faça das minhas palavras as 
suas. É necessário que os banqueiros abram um ca-
nal de diálogo. 

Imaginem as senhoras e os senhores que nos 
ouvem neste momento, com 3, 5, 10 dias de paralisa-
ção, o prejuízo para o setor bancário e para a econo-
mia brasileira, especialmente do ponto de vista dos 
serviços – é incalculável. Há, portanto, que se abrir 
imediatamente o diálogo.

O que os bancários do País inteiro – inclusive os 
do meu Estado do Ceará, coordenados pelo valoro-
so, grandioso e sempre muito atuante Sindicato dos 
Bancários – reivindicam não é nada de extraordinário: 
aumento salarial de 10%. Se compararmos com os 
exorbitantes lucros dos bancos, teremos de reconhe-
cer, sem qualquer análise mais detalhada, que as rei-
vindicações da confederação nacional e dos sindicatos 
dos vários Estados são bastante razoáveis, fruto da 
responsabilidade da categoria.

Apelo aos banqueiros para que abram o diálogo, 
de forma a negociar uma saída para essa greve, que 
já vai entrar no seu terceiro dia.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Peço a V.Exa. que conclua, por favor, Deputa-
do José Guimarães.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES – Vou concluir, Sr. 
Presidente.

Sobretudo, a fim de repararmos os prejuízos para 
a economia brasileira.

A Câmara Federal e o Congresso Nacional podem 
desempenhar importante papel no processo de diálogo, 
na pressão que tenhamos de fazer sobre os banqueiros, 
a fim de que eles abram imediatamente a negociação, 
para não chegarmos a momentos mais radicalizados 
na greve que se espalha por todo o País. 

Como disse, só no meu Estado já são mais de 
4.600 trabalhadores em greve. Há de se ter diálogo por-
que democraticamente é desse jeito que o Brasil vem 
crescendo. Não podemos permitir que os banqueiros 
não abram um processo de diálogo com o conjunto 
dos trabalhadores do setor bancário.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, infelizmente, está se tornando rotina 
eu ocupar este espaço para falar de estragos causa-
dos pelo clima na minha região, o sul do Rio Grande 
do Sul. V.Exas. devem estar acompanhando pela im-
prensa o que as chuvas e os ventos exagerados estão 
provocando no Sul do País, especialmente em Santa 
Catarina e no Rio Grande do Sul.

Em janeiro, assim que retornei a esta Casa, nós, 
gaúchos, lamentávamos pelas chuvas que destruíram 
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casas, estradas e plantações em vários Municípios no 
entorno de Pelotas. Há pouco mais de 20 dias, no co-
meço deste mês, ventos com mais de 100 quilômetros 
por hora deixaram um rastro de destruição em grande 
parte do território gaúcho, destelhando casas e deixan-
do milhares de famílias sem energia elétrica.

Pois desta vez, além do vento e das chuvas, a 
situação foi piorada pelo granizo. Para que os Srs. De-
putados possam ter uma ideia da gravidade da situ-
ação, a pequena cidade de Herval teve 7 de cada 10 
casas danificadas pelo granizo que caiu no último final 
de semana. Ou seja, dos 8,4 mil habitantes do Muni-
cípio, pode-se dizer que 5,5 mil estão neste momento 
novamente reconstruindo suas casas. Em menos de 
um mês, essas pessoas foram retiradas de suas casas 
pela segunda vez. O ginásio municipal hoje serve de 
abrigo para grande parte dessas famílias.

Citei aqui Herval por se tratar de uma das situa-
ções mais preocupantes na metade sul do Rio Grande. 
Porém, há muitas outras cidades em situação seme-
lhante. Até o dia de ontem, outros 14 Municípios do 
Estado já haviam solicitado ajuda à Defesa Civil devido 
aos estragos. Em boa parte dessas cidades, choveu 
durante o final de semana o esperado para um mês 
inteiro. Além de Herval, Bom Retiro do Sul, Candiota, 
Igrejinha, Mato Leitão, Montenegro, Restinga Seca, 
São Francisco de Paula, São Sebastião do Caí, San-
ta Cruz do Sul, Tabaí, Taquari, Três Coroas, Venâncio 
Aires e Vera Cruz precisam contar hoje com doações 
e o apoio da Defesa Civil para a reconstrução dos es-
tragos. São milhares de telhas, colchões e lonas que 
estão sendo enviados a esses locais para tentar ame-
nizar a situação.

Portanto, Sr. Presidente, registro aqui a minha 
solidariedade a todos os atingidos e ofereço apoio a 
todos os Prefeitos gaúchos que lutam para diminuir 
o sofrimento em suas comunidades. Informo a todos 
que já realizei um primeiro contato com a Defesa Civil 
para tentar encontrar uma solução. Esta é, mais uma 
vez, a hora de unirmos esforços na busca pela retoma-
da da normalidade nos Municípios e reconstrução de 
milhares de lares. Tenho certeza de que, com o traba-
lho conjunto e a força característica do povo gaúcho, 
iremos vencer essa batalha e continuar o caminho do 
desenvolvimento da zona sul.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados. Ocupo hoje este espaço para falar de 2 assuntos 
que nos encheram de alegria no dia de ontem. A pos-
se de Alexandre Padilha como Ministro das Relações 
Institucionais e a recuperação da Ministra-Chefe da 
Casa Civil, Dilma Rousseff, que está completamente 
curada do seu linfoma. Ontem à tarde o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva deu posse a Alexandre Padi-

lha como o Chefe da Pasta da Secretaria de Relações 
Institucionais, em substituição a José Múcio, que vai 
para o Tribunal de Contas de União após ter realizado 
um excelente trabalho durante o período de 1 ano e 
10 meses, tempo em que ficou como Ministro.

A escolha do Presidente Lula não poderia ser 
mais correta. Apesar dos seus 38 anos, Padilha é um 
profissional capacitado, tendo realizado um brilhante 
trabalho à frente da Secretaria de Assuntos Federativos 
da Presidência da República. Ele é, sem dúvida, uma 
grande alternativa para cuidar da coordenação políti-
ca do Governo. Padilha tem também uma boa relação 
com a grande maioria dos Parlamentares desta Casa, 
algo importantíssimo para quem terá a responsabili-
dade de conduzir o relacionamento do Governo com o 
Congresso Nacional e com os partidos políticos. Além 
disso, ele é preparado para realizar a interlocução com 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e, tam-
bém, para coordenar o secretariado do funcionamento 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. 
Portanto, boa sorte, meu companheiro Padilha!

Outro fato que me encheu de alegria no dia de 
ontem foi a confirmação médica de que a Ministra está 
completamente curada do linfoma que enfrentava. Os 
médicos responsáveis pelo acompanhamento da Mi-
nistra-Chefe da Casa Civil divulgaram nessa segunda-
feira uma nota informando que o tratamento iniciado 
em abril teve o resultado esperado e que ela está livre 
de qualquer sinal de câncer.

A Ministra está recuperada e pode restabelecer 
novamente a sua rotina de trabalho normal. Além de 
nos encher de alegria, a notícia da vitória da Ministra 
Dilma contra o câncer é uma resposta a quem dizia 
que ela estava debilitada e representava um risco caso 
eleita Presidenta do Brasil. A Ministra provou que está 
pronta, como ela disse, para o que der e vier!

Muito obrigado.
O SR. PAES LANDIM (PTB – PI. Sem revisão 

do orador.) -

DISCURSO DO SR. Deputado PAES 
LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR 
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. DR. TALMIR (PV-SP. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
registro a presença do meu amigo Adriano Bertasso, 
Vereador do PV na cidade de Pirapozinho, Estado de 
São Paulo. Adriano tem feito trabalho de alta relevân-
cia naquele Município, primando pela justiça social. Ele 
não mede esforços para acabar com a desigualdade 
social, trabalha em prol da saúde, da educação, da 
segurança e do meio ambiente. Na Câmara de Verea-
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dores tem legislado e fiscalizado de maneira a somar 
e não a dividir. 

O exercício do seu mandato está baseado na 
ética cristã e procura pela liberdade, igualdade e es-
pecialmente fraternidade. Para ele não existe rico ou 
pobre, mas cidadãos que merecem um mundo onde 
haja partilha e solidariedade, na verdade. O respeito 
pelos segmentos organizados, clubes de serviços, enti-
dades de classes e organizações não governamentais 
faz dele uma pessoa de referência e uma autoridade 
naquela cidade.

Parabéns, Vereador Adriano Bertasso! Avante, 
sempre, por uma Pirapozinho e um Brasil cada vez 
melhores.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB – AP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, 
para avaliação pelos seus membros, o Projeto de Lei 
nº 4.440, de autoria dos Deputados Nilson Mourão e 
José Dirceu, que dispõe sobre a propriedade de imó-
veis rurais de pessoa estrangeira na Amazônia Legal 
brasileira, e dá outras providências.

O Relator é o Deputado José Genoíno, e tenho 
certeza de que os conhecimentos amealhados por 
S.Exa. do mundo agrário fronteiriço da Amazônia são 
só do Araguaia. Como ele foi tirado muito depressa de 
lá, então tem pouco conhecimento sobre a Amazônia 
e a sua equação dominial fundiária agrária.

O projeto de lei relatado pelo Deputado José Ge-
noíno praticamente esteriliza os Estados da Amazônia 
Legal de quaisquer possibilidades de receber investi-
mentos estrangeiros. Vejam que interessante: o Estado 
de São Paulo tem a Volkswagen, a Ford, a Fiat, que 
ocupam grandes empreendimentos e drenam deste 
País lucros para seus países de origem. Ou seja, não 
tenho outra palavra para empregar aqui que não seja 
a que estamos vivendo uma canalhice de demagogias 
quando estamos tratando de uma coisa para o Sul e 
Sudeste e de outra para a Amazônia.

Vejam bem o que diz a Constituição quando trata 
de recursos minerais, que são bens não renováveis. 
Quando o Brasil flexibilizou, em 1995, por meio da 
Emenda à Constituição nº 6, que quaisquer empresas 
instaladas no Brasil, seja de qualquer nação, podem 
beneficiar e receber concessões minerais, ninguém 
proibiu nada.

Ocorre, Sras. e Srs. Deputados, que, quando se 
tira algo de uma jazida, como fizeram a Icomi e a Be-
thlehem Steel no Estado do Amapá, nunca mais se 
repõe, porque minérios só dão uma safra.

A lei proposta por S.Exa. guerrilheira José Genoí-
no, como Relator, coloca todas as empresas que estão 
hoje na Amazônia, por exemplo, no Amapá, a Marubeni 

e Nippon Paper, que compraram um empreendimento 
de 40 anos, que tem plantados 105 mil hectares de 
pinhos e eucaliptos. A partir da sanção dessa lei, elas 
vão ter de ficar com 1.050 hectares, graças ao barão 
do Araguaia José Genoíno.

A cada dia, a Amazônia sofre uma gigolotagem 
federativa deste País, e esta Casa não toma provi-
dências. Recentemente, Lula, para vender o etanol 
de São Paulo, esse Estadozinho muito pobre, que 
tem menos de 12% de suas florestas preservadas, 
enquanto o Amapá tem 97% de suas florestas pri-
márias preservadas... Pois bem, houve uma pequena 
ameaça de se boicotar o etanol paulista. Sabe o que 
o Presidente Lula fez? Mandou um projeto de lei para 
cá que proíbe na Amazônia Legal quaisquer projetos 
sucroalcooleiros.

Por isso, Sr. Presidente, eu peço muita atenção 
ao Projeto de Lei nº 4.440, de 2001, que dispõe sobre 
a propriedade de estrangeiros na Amazônia, para que 
esta Casa possa debater a questão com maior amplitu-
de. Espero que não venhamos a sofrer tamanha inter-
venção do Governo Federal, cada vez mais tangendo 
o povo da Amazônia para suas cidades, como levas e 
levas de desempregados e miseráveis urbanos.

Aproveito, Sr. Presidente, para pedir que o Jornal 
da Câmara e o programa A Voz do Brasil efetivamente 
coloquem em seus instrumentos de divulgação a preo-
cupação do povo da Amazônia com esse tipo de projeto, 
que a cada dia nos empobrece e nos descoloniza das 
nossas riquezas conquistadas há 5 séculos.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Sem re-

visão da oradora.) – Sr. Presidente, quero saudar a 
iniciativa que o Presidente Michel Temer acaba de to-
mar de determinar a instalação da Comissão Especial 
que vai analisar a PEC nº 391, de 2009, que trata do 
plano de carreira e do piso salarial profissional nacio-
nal para o agente comunitário de saúde e o agente de 
combate às endemias.

Com a aprovação dessa PEC, Sr. Presidente, nós 
vamos dar grande contribuição para o fortalecimento do 
SUS, ao mesmo tempo em que faremos justiça a uma 
categoria que desempenha papel muito importante no 
contexto da saúde pública do nosso País.

Portanto, esperamos agora, Deputado ACM Neto, 
que os Líderes façam a indicação, para que possa-
mos avançar e concluir a aprovação dessa matéria o 
quanto antes.

Vitória dos agentes comunitários, da cidadania 
e do SUS!

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (Bloco/PMDB – GO. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje realmente não é um bom dia para mim 
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não só na qualidade de dirigente partidária, como tam-
bém de militante de um partido que ajudei a fundar.

Ainda neste plenário, ouvi as palavras do Depu-
tado Laerte Bessa desfiliando-se do PMDB – de certa 
forma jogando a toalha. Isso não é bom, querido De-
putado Mauro Benevides, que comigo ajudou a fundar 
esse partido, lutou por ele, fez e acrescentou, até porque 
não sou apenas uma dirigente aparecida de uma hora 
para outra, mas uma militante de 40 anos no PMDB – 
uma militante que, na saúde e na doença, na alegria 
e na tristeza, sempre esteve nesse partido.

Eu gostaria de lamentar profundamente não ape-
nas a saída do nosso Deputado Laerte Bessa, que 
sempre honrou o partido, como de qualquer um que 
possa futuramente pensar em sair do PMDB. Não é fácil 
para mim dirigir um partido, até porque pela primeira 
vez uma mulher dirige um partido como o PMDB.

Eu gostaria de deixar aqui as minhas condolências 
à família do querido Deputado Federal e ex-Senador 
Alberto Tavares Silva, um grande homem que duran-
te mais de 6 décadas dedicou-se à atividade pública 
com o máximo de dignidade, patriotismo e amor às 
causas do povo. 

Alberto Silva, nosso amigo e companheiro de ba-
talhas nesse partido, com quem tive a honra de contar 
com seu entusiasmo e incansável disposição de traba-
lho, ainda como Senadora, sua colega no Senado.

Alberto Silva morreu na madrugada de ontem, em 
Brasília, vítima de insuficiência respiratória, provocada 
pelo agravamento de uma pneumonia e complicações 
de um câncer.

A gravidade da doença, porém, não o impediu 
de exercer o mandato com o mesmo brilhantismo e 
persistência na defesa dos interesses maiores do povo 
do Piauí, Estado-berço de uma longa e extraordinária 
trajetória que muito orgulha o PMDB e o Brasil.

Às vésperas de completar 91 anos, Alberto Sil-
va manteve-se em plena atividade como titular da 
Comissão de Viação e Transportes e conduzia o se-
gundo mandato de Deputado com o mesmo esmero 
e empenho que o caracterizou ao longo de uma vida 
marcada de grandes realizações. Foi Governador do 
Piauí por 2 vezes, Senador em 2 mandatos, Prefeito 
de Parnaíba, sua cidade natal, também em 2 períodos, 
e Deputado Estadual.

Homem profundamente dedicado ao partido, era 
Presidente da Executiva Estadual do PMDB do Piauí. 
Foi Conselheiro da República em 2005. Formado em 
Engenharia Civil, Mecânica e Elétrica, fez do talento 
profissional um forte instrumento para comandar em-
preendimentos que modificaram radicalmente a eco-
nomia e a sociedade de seu Estado.

Portanto, neste momento, aqui na tribuna, Depu-
tado Valdir Colatto, eu lamento profundamente a perda 
desses 2 companheiros: um que sai no pleno vigor da 
sua vida e do seu ideal – e tenho que entender os mo-
tivos por que nos deixa o Deputado Laerte Bessa –, e 
outro que foi embora de vez, mas deixa um legado de 
trabalho e de luta, exemplo a ser seguido nesse gran-
de partido que é o PMDB.

Na qualidade de Governador do Piauí, Alberto Sil-
va ganhou projeção nacional ao erguer grandes obras, 
como o Estádio Albertão e o Parque Potycabana. Na 
década de 1970, desbravou o interior de seu Estado 
por meio da pavimentação de rodovias que causa-
ria importante impacto no processo econômico local. 
Desta forma, o advento da infraestrutura permitiu um 
amplo crescimento da produção de grãos, que passou 
de 40 mil toneladas por ano para surpreendente 1,2 
milhão de toneladas.

Um homem adiante de seu tempo, um político 
urbano com ampla consciência social, trazia a inquie-
tude dos que têm sede de fazer e realizar. Criativo, 
inovador, Alberto Silva é um dos grandes líderes que 
o Brasil aprendeu a admirar pela ousadia e pela dis-
posição para sempre servir ao seu povo. O arrojado 
espírito empreendedor fez com que tocasse significa-
tivos projetos estruturantes que marcam para sempre 
a economia do Piauí.

Pesquisador, foi no Brasil um dos pioneiros na 
busca de alternativas aos combustíveis fósseis, tendo 
realizado experiências que em muito contribuíram para 
o avanço deste setor. 

Homem honrado, político digno e administrador 
de uma competência ímpar, Alberto Silva deixa para 
todos nós um verdadeiro exemplo de vida.

Aqui, portanto, registramos as nossas homena-
gens e a nossa mensagem de solidariedade à família 
enlutada, aos amigos e a tantos que tiveram o privilégio 
de compartilhar da convivência desse grande brasileiro 
que deixa imensas saudades.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero ho-
menagear a Deputada Íris de Araújo, Presidente Na-
cional do PMDB – homenagear a mulher que, pela 
primeira vez na história deste País, é Presidente do 
maior partido brasileiro, e homenagear o nosso ilustre 
Deputado, Senador e Governador Alberto Silva – que 
Deus o tenha –, que realmente orgulhou o nosso par-
tido, as nossas fileiras de Ulysses Guimarães, Michel 
Temer, Íris de Araújo.

Parabéns pelo pronunciamento, Deputada Íris de 
Araújo. Com certeza, fica maior ainda com a presença 
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de V.Exa. na Presidência esse grande partido que é 
o nosso PMDB.

A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO – Muito obrigada, 
Deputada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Solicito ao Deputado Capitão Assumção, último 
orador do Pequeno Expediente, que aguarde o primei-
ro pronunciamento do Grande Expediente, porque o 
Deputado Luis Carlos Heinze está aqui e agendou o 
horário do seu pronunciamento. 

Garantirei a palavra ao Deputado Capitão Assu-
mção, por 5 minutos, entre os pronunciamentos dos 
Deputados Luis Carlos Heinze e Albano Franco.

Enquanto o Deputado Luis Carlos Heinze se 
desloca até a tribuna, vou conceder a palavra aos 3 
últimos orados inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Chico d’Angelo. 
Em seguida, ao Deputado José Rocha e, depois, pas-
saremos ao Grande Expediente.

O SR. CHICO D’ANGELO (PT – RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, estou encaminhando ofício ao Ministro 
dos Transportes, Alfredo Nascimento, relatando as 
inúmeras tragédias com perdas de milhares de vidas 
humanas na BR-101, trecho entre Campos e Macaé, 
no Estado do Rio de Janeiro, conhecido como “rodo-
via da morte”.

No último dia 23, o Vereador Renato Barbosa, do 
PT de Campos, faleceu após colisão de seu veículo 
com uma carreta.

O jornal Folha da Manhã, de Campos, tem feito 
uma série de matérias cobrando providências e de-
monstrando, por meio de fatos, a necessidade da du-
plicação da BR-101 nesse trecho.

A Faculdade de Medicina de Campos e a Socie-
dade Brasileira de Clínica Médica já demonstraram que 
se tornou um problema de saúde pública, com muitas 
sequelas e mortes. 

Esperar até 2022 para que a concessionária inicie 
a duplicação dessa rodovia é inaceitável. Pelo número 
de acidentes nesse trecho, é necessária a imediata 
duplicação da estrada.

Nesse sentido, reitero pedido ao Ministro Alfredo 
do Nascimento que sejam tomadas providências a fim 
de viabilizar a necessária duplicação da BR-101. 

Obrigado.
O SR. JOSÉ ROCHA (PR – BA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, regis-
tro a realização da II Conferência Municipal de Cultura, 
ocorrida no Município de Sebastião Laranjeiras, no dia 
de 26 de setembro próximo passado, sábado, com a 

participação da Prefeitura Municipal e da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

O evento foi realizado com apoio da Prefeita Lu-
ciana Muniz e promovido pela Secretaria de Cultura, 
por meio do Secretário Joselito Pinto Silva. Também 
contamos com a presença do Presidente da Câmara 
de Vereadores, Valmirar Pereira Morais, conhecido 
por Mica.

Foi uma mostra realmente importante da cultura 
daquele Município. Talentos ali foram revelados. Posso 
falar de João Cego, grande artista e músico e, na área 
da escultura, de Aurin e Marcos Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Deputado José Rocha, o pronunciamento de 
V.Exa. será registrado integralmente e os meios de co-
municação darão a ele a devida divulgação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – O Deputado Julião Amin está inscrito. Tem a 
palavra S.Exa.

O SR. JULIÃO AMIN (PDT – MA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, gostaria de registrar que, quando era Gover-
nador do Estado do Maranhão o Dr. Jackson Lago, tive 
a honra de acompanhá-lo em visita à ANATEL para 
tratar da retomada da implantação do sistema de te-
lefonia móvel em nosso Estado. Depois dessa gestão 
do então Governador Jackson Lago junto à ANATEL, 
saltou de 39 para 144 o número de Municípios mara-
nhenses atendidos pelo sistema de telefonia móvel, 
de um total de 217. 

É lamentável, Sr. Presidentes, Sras. e Srs. Parla-
mentares, que esse processo tenha novamente sido 
paralisado. Além disso, a operadora de telefonia móvel 
impôs ao nosso povo um serviço de péssima qualidade 
em todo o Estado, causando transtornos e prejuízos 
a nossa gente. 

Quero trazer ao conhecimento desta Casa a re-
petição do caos provocado em São Luís e em vários 
Municípios maranhenses pelas operadoras de telefo-
nia móvel. Ao longo da semana, tomei conhecimento 
da impossibilidade de se fazer e receber ligações via 
celular nas mais diferentes regiões do Estado.

Na sexta-feira, confirmei pessoalmente a denún-
cia, até porque fui vítima dessa péssima prestação de 
serviço, da mesma forma que milhares e milhares de 
usuários.

Das operadoras que atuam no Estado, a Oi é a 
que mais frequentemente cria esses transtornos. A 
falta total de sinal é generalizada, assim como a in-
terrupção e o bloqueio de ligações. O pior é que essa 
operadora, a Oi, não resolve o problema nem sequer 
dá explicações convincentes.
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Como disse, o transtorno é generalizado no Esta-
do, sobretudo nos Municípios mais longínquos. Para dar 
apenas um exemplo, cito o caso de Balsas, Município 
situado ao sul do Maranhão. Informou-me a Presidenta 
da Câmara Municipal, a Vereadora Deuzilene Barros, 
que lá o caos é geral. A Oi não provoca só transtorno, 
gera também grandes prejuízos aos usuários. 

Gostaria, Sr. Presidente, que esta denúncia fosse 
encaminhada à Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática desta Casa, para que sejam 
tomadas as medidas que a gravidade do caso exige.

Por último, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que 
meu discurso seja divulgado nos meios de comunica-
ção da Casa.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. EUGÊNIO RABELO (PP – CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o 5º Festival Internacional de Trovadores 
e Repentistas reuniu, em Limoeiro do Norte, cidade 
cearense conhecida como o berço da cantoria, mais 
de 50 artistas do Nordeste e do exterior. O festival deu 
visibilidade e garantiu maior espaço às duplas de can-
tadores da região jaguaribana.

O evento proporcionou o intercâmbio cultural e a 
discussão sobre o futuro da cantoria de viola, o legado 
de Patativa do Assaré e a chegada de novos repentis-
tas e protagonistas da cultura oral. 

Pela segunda vez Limoeiro sedia o Festival, que 
foi considerado o maior entre as 5 edições, tendo 
recebido artistas populares de outros países, como 
Cuba e Itália.

Em anos anteriores, essa grande concentração 
de poetas populares foi sediada em Quixadá, Quixe-
ramobim, Senador Pompeu e Farias Brito. 

O encerramento do 5º Festival ocorreu em praça 
pública de Limoeiro do Norte, com participação maci-
ça da população local e de Municípios vizinhos, onde 
nada menos de 70% das pessoas estão envolvidas, 
direta ou indiretamente, com esse tipo de regionalismo 
cultural, feito de viola e de poesia.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. A 
Câmara Municipal de Fortaleza realizou, na semana 
que passou, sessão solene para homenagear os 73 
anos da Base Aérea de Fortaleza e para a concessão 
do título de Cidadão Honorário ao Coronel-Aviador 
Manoel Araújo da Silva Júnior, comandante daquela 
unidade militar. 

A história da Base Aérea de Fortaleza remonta 
a 1933, quando foi criado o 6º Regimento da Aviação 
da antiga Aviação Militar do Exército. As atividade do 
regimento tiveram início em 21 de setembro de 1936, 
quando da ativação do núcleo da Base Aérea.

A Base Aérea propriamente dita foi criada em 
1941, sob o controle do então recém-criado Ministé-
rio da Aeronáutica. O comandante Silva Júnior teve 
uma carreira vertiginosa na Aeronáutica, alcançando 
seu posto atual aos 39 anos. Este foi um dos desta-
ques mencionados na solenidade de concessão da 
cidadania honorária, além do conceito e prestígio que 
desfruta na Capital cearense pelo desempenho com-
petente que tem demostrado à frente da Base Aérea 
de Fortaleza. 

Obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o mês de setembro começou com os 
investidores e analistas do mercado financeiro preven-
do um leve aumento da inflação apurada pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

De acordo com a pesquisa do Banco Central re-
alizada até o último dia 4 e divulgada recentemente 
no boletim Focus, o índice adotado pelo Governo para 
fixar as metas de inflação pode ficar em 4,3% no final 
do ano e não mais 4,29%, como estimado anterior-
mente. A taxa de câmbio ficaria estável em R$1,85 e 
a taxa básica de juros, a SELIC, também estável em 
8,75%. Ou seja, pela pesquisa, analistas e investidores 
estão convictos de que o Comitê de Política Monetá-
ria do Banco Central não deve realizar mais nenhuma 
redução na taxa básica até o final do ano, permane-
cendo o mesmo valor já mantido na última reunião, na 
semana passada.

A projeção para a dívida líquida do setor público, 
em comparação com o Produto Interno Bruto (PIB) – a 
soma de bens e serviços produzidos no País –, elevou-
se pela quarta semana consecutiva, com a estimativa 
passando para 42,5% diante dos 42,43% da pesquisa 
anterior, realizada até o dia 28 de agosto.

Quando se trata de crescimento da economia, 
Sr. Presidente, o humor dos analistas melhorou, com 
o PIB invertendo a curva decrescente para ascenden-
te, com o indicador passando de -0,3% para -0,16%. 
A produção industrial, porém, passou a indicar queda 
de 6,93% para 7,35%.

Na avaliação do mercado financeiro, o saldo da 
balança comercial fecharia o ano em US$24,3 bilhões, 
e os investimentos estrangeiros diretos em US$25 bi-
lhões. Isso não evitaria, no entanto, um déficit em conta 
corrente (um dos principais indicadores das contas ex-
ternas do País) de US$15,05 bilhões até dezembro.

Para 2010, o cenário permanece estável para o 
IPCA, em 4,3%, e para a taxa de câmbio, em R$1,85, 
no mesmo período. A taxa básica sofreria elevação 
para 9,25%, e a relação entre a dívida pública líquida 
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e o PIB seria de 40,95%, comparativamente menor do 
que a deste ano, estimada em 42,5%.

Sobre as estimativas do mercado financeiro para 
o saldo em conta corrente, a expectativa é de que daqui 
a 16 meses o déficit aumente para US$22,2 bilhões, 
com o saldo da balança comercial em US$18 bilhões, 
bem menor do que o de 2009, quando os analistas 
estimam que poderá fechar em US$24,3 bilhões, e os 
investimentos estrangeiros diretos, em US$30 bilhões, 
ou seja, US$5 bilhões a mais do que em 2009.

O SR. NAZARENO FONTELES (PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para prestar 
homenagem a um grande brasileiro, o nosso compa-
nheiro Deputado Federal Alberto Silva, que perdemos 
na madrugada de ontem. Sem dúvida ele foi um dos 
símbolos da política piauiense em todos os tempos. 
Alberto Silva morreu prestes a completar 91 anos de 
vida e de sonhos, muitos dos quais ele conseguiu edi-
ficar como técnico e como político.

Professor e engenheiro, Alberto Silva formou-se 
em Itajubá, Minas Gerais, destacando-se logo cedo na 
carreira. No início de sua vida profissional, foi enge-
nheiro-chefe dos Serviços de Transportes Elétricos da 
Estrada de Ferro Central do Brasil, no Rio de Janeiro. 
Mas seu projeto era voltar ao Piauí para ajudar a de-
senvolver sua terra. Voltando, foi logo eleito Prefeito 
da sua cidade natal, Parnaíba, em 1948, e Deputado 
Estadual, em 1950, renunciando ao mandato após ser 
nomeado diretor da Estrada de Ferro de Parnaíba. 

Eleito prefeito de Parnaíba pela segunda vez, em 
1954, retornou à direção da estrada de ferro em 1960. 
No ano seguinte, foi nomeado diretor-técnico da Compa-
nhia de Força e Luz de Parnaíba e depois foi chamado 
ao Ceará, onde dirigiu a Companhia de Eletricidade do 
Ceará, entre 1962 e 1970, nos Governos de Parsifal 
Barroso, Virgílio Távora e Plácido Castelo.

Em 1970, retornou ao Piauí e foi indicado Gover-
nador pelo Presidente Médici. Ao deixar o Palácio de 
Karnak, em 1975, coordenou o Programa de Desen-
volvimento Industrial e Agrícola do Nordeste (POLO-
NORDESTE) e, em 1976, foi nomeado Presidente da 
Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU). 

Numa das mais renhidas disputas eleitorais da 
história do Piauí, foi eleito primeiro suplente do Sena-
dor Dirceu Arcoverde, em 1978, sendo efetivado em 
março de 1979, após a morte do titular. 

Findo o bipartidarismo, ingressou no Partido Po-
pular e logo depois no PMDB – em razão da incorpo-
ração entre as 2 legendas, decidida em convenção 
nacional, no ano de 1981.

Em 1994, foi eleito Deputado Federal e, em 1998, 
foi eleito Senador. 

Em 2004, foi nomeado pelo Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva para o Conselho da República, sen-
do eleito em 2006 para o seu segundo mandato de 
Deputado Federal. 

Na condição de Governador, Alberto Silva sem-
pre trabalhou, com idealismo e visão de futuro, para 
modernizar e dotar de infraestrutura o Piauí. Dentre 
as principais obras realizadas destacam-se o Estádio 
Olímpico, que ficou conhecido como Albertão, a Ma-
ternidade Dona Evangelina Rosa e obras urbanísticas 
de grande importância, como as avenidas Frei Serafim 
e Miguel Rosa, o Hospital Getúlio Vargas, o metrô de 
Teresina, as sedes da Universidade Federal do Piauí 
e do Tribunal de Justiça do nosso Estado, o Centro de 
Convenções, dentre outras obras.

Sr. Presidente, em nome do povo do Piauí, rendo 
homenagem a este que é considerado um dos maio-
res realizadores de nosso Estado. Deixo de público o 
nosso agradecimento e a nossa palavra de consolo 
a ele e a sua viúva, Dona Florisa Silva, e aos filhos 
Marcos, Carolina, Patrícia, Cláudio, Paulo, Suzana e 
Maria Lúcia. Essa grande família, que recentemente 
também perdeu Juliana, merece as nossas homena-
gens e reconhecimento.

Antes de encerrar, gostaria de destacar uma 
qualidade extraordinária do político Alberto Silva: o 
entusiasmo com que defendia suas ideias e projetos 
e buscava implementá-los. 

Ano passado, somando Alberto Silva 90 anos de ida-
de e já lutando contra a enfermidade, tive a oportu-
nidade de trocar com ele um rico diálogo sobre pro-

jetos que eu, então candidato a Prefeito de Teresina, 
tendo seu filho Marcos Silva como vice, apresentaria 

no programa de governo. Ali, em seu apartamento 
em Brasília, testemunhei o seu entusiasmo e dispo-
sição juvenil na ação política. Que esta sua atuação 

empolgante sirva de exemplo para as atuais e novas 
gerações.

Descanse em paz, Governador Alberto Silva. O 
povo do Piauí, que o admirava e respeitava pelo que 
fez em nome do engrandecimento do nosso Estado, 
sentirá a falta do homem, engenheiro, Prefeito, Gover-
nador, Senador da República e Deputado Federal.

Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (Bloco/PMDB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, sem correção de salário decente, 
o povo assiste, impotente, ao emagrecimento de sua 
renda e fica perplexo diante desse panorama.

Sem dúvida, a situação está muito boa para os 
banqueiros e para os donos das empresas privatiza-
das, que aumentam suas tarifas muito acima da infla-
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ção. Mas para quem vive de salário, as perspectivas 
são desesperadoras.

O que se revela é um completo desamparo da 
população, que não tem condições de satisfazer mini-
mamente suas necessidades mais elementares. 

Quando despesas tão básicas como telefone e 
gás de cozinha crescem de forma exorbitante, as fa-
mílias são condenadas a um empobrecimento contra o 
qual nada podem fazer. Se os bens supérfluos tornam-
se mais caros, ainda é possível reduzir seu consumo 
sem maiores consequências. Mas se parcela crescente 
da renda é destinada a itens básicos, acabam faltando 
recursos para outros, essenciais.

De nada adianta dizer que não temos problemas, 
porque isso não é verdade. A classe trabalhadora está 
cada dia mais prejudicada, porque não pode prescin-
dir de certos bens de extrema necessidade, além do 
fato de que os tantos outros componentes da chama-
da modernidade nem sempre estão ao alcance dos 
menos favorecidos.

O curioso é que um congelamento de salários 
não anunciado pelo Governo é, sim, consequência 
da inflação. Se o Governo deseja evitá-la, então deve 
impedir o reajuste abusivo das tarifas ou controlar os 
preços dos monopólios que dominam amplos setores do 
mercado nacional. Mas não. Em vez disso, o Governo 
permite reajustes de preços e desestimula a correção 
dos salários, em nome de uma suposta eficiência do 
mercado. Se essa eficiência existe, trabalha para en-
gordar os lucros do sistema financeiro e para aumentar 
a concentração da riqueza nacional.

E os aumentos não pararam. Em 1996, 15% do 
orçamento familiar tinha como destino o pagamento de 
contas de água, luz e transporte. Hoje são necessários 
41,5% para pagar pelos mesmos serviços.

E essa é nossa triste realidade. Só quem não 
vive de salário pode imaginar que a inflação acabou. 
Ela continua muito presente na vida do trabalhador 
brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS BEZERRA (Bloco/PMDB – MT. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, há medidas oficiais que, mesmo 
bem intencionadas, afrontam a realidade e acabam 
por criar problemas muito maiores do que aqueles que 
supostamente deveriam resolver. É o caso da Instru-
ção Normativa nº 952, de 2009, expedida pela Receita 
Federal, que, a pretexto de facilitar a fiscalização adu-
aneira nas Zonas de Processamento de Exportação, 
vai provocar aumento de custos e burocracia; e pode 
até inviabilizar projetos importantes para o País.

Publicada no Diário Oficial da União, no dia 3 de 
julho, a Instrução Normativa nº 952 revoga disposições 

anteriores e regulamenta a atual legislação sobre o 
assunto. Ocorre que, ao fazê-lo, obriga a administra-
dora de ZPE a manter áreas para movimentação de 
mercadorias comuns a todas as empresas, onerando 
desnecessariamente o empreendimento.

A Associação Brasileira de Zonas de Proces-
samento de Exportação (ABRAZPE) já manifestou 
inconformidade com a medida, em entrevista conce-
dida por seu Presidente, Helson Braga, ao jornal Valor 
Econômico. 

Segundo Braga, a disposição constante na ins-
trução normativa ignora, por exemplo, que alguns pro-
jetos incluem siderúrgicas, cuja logística é complexa 
e diferenciada, e que poderão até se tornar inviáveis 
diante dessa nova exigência.

Ele observa que numa ZPE cada empresa ope-
ra como se estivesse em ambiente alfandegado. E 
acrescenta que a exigência de área comum de ar-
mazenagem para entrada e saída das mercadorias 
foi uma das causas do fracasso da experiência com 
aeroportos aduaneiros.

A ABRAZPE considera que o ideal é permitir que 
insumos e matérias-primas entrem diretamente nos 
estoques das indústrias. Exigir o contrário, afirma seu 
Presidente, implicará acréscimos nos custos e mais 
burocracia, além de fugir ao espírito da lei que recriou 
as ZPEs e lhes assegurou benefícios tributários na 
compra ou importação de insumos para produção de 
bens destinados ao mercado externo.

A Receita Federal alega, conforme a mesma re-
portagem, que a Instrução Normativa nº 952 respeita a 
legislação em vigor, enquadrando as ZPEs no concei-
to de zona primária para efeito de controle aduaneiro, 
que abrange portos, aeroportos e pontos de fronteira 
alfandegados.

Parece claro, entretanto, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, que a exigência agora estabelecida 
despreza a realidade e ameaça de fato os projetos de 
implantação de ZPEs.

Preocupa-me, em especial, a ZPE de Cáceres, 
criada em 1990, quando eu era Governador de Mato 
Grosso. Naquela época, empenhei-me em reservar 
uma área de 250 hectares para sediá-la. Infelizmente, 
só agora, transcorridas quase 2 décadas, a legislação 
possibilita que o projeto saia do papel. A Instrução Nor-
mativa nº 952 pode se transformar, porém, em novo e 
inesperado empecilho, criando mais dificuldades para 
a concretização de uma ideia que empolga a socieda-
de mato-grossense.

Por tudo isso, quero me solidarizar com as críticas 
do Presidente da ABRAZPE à medida recentemente 
editada e apelar à Receita Federal para que revise 
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seu entendimento, um vez que a nova regra imposta 
às ZPEs só trará prejuízos ao País.

A criação de Zonas de Processamento de Expor-
tação representa um grande avanço, como demonstram 
sistemas semelhantes existentes nos Estados Unidos 
da América e na China. Se devidamente implantadas, 
em pouco tempo elas comprovarão o quanto podem 
contribuir também para o desenvolvimento econômico 
brasileiro. É preciso, contudo, que o Poder Público se 
preocupe em incentivá-las e não em criar, a cada dia, 
novos embaraços para seu funcionamento.

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, desenvolvido pelo Ministério da Justiça, 
o Programa Nacional de Segurança Pública – PRO-
NASCI simboliza um marco inédito na história do País 
no enfrentamento à criminalidade em todo o território 
nacional. 

Criado há mais de 2 anos, o projeto busca articular 
políticas de segurança com ações sociais. A intenção 
com isso é trabalhar a prevenção e combater as cau-
sas sociais que ajudam de forma decisiva a elevar os 
índices de criminalidade nas regiões metropolitanas de 
todo o País. Em outras palavras, trata-se de investir na 
prevenção, mas sem abrir mão da repressão.

A meta do Governo Federal, do qual o PP faz 
parte na estrutura administrativa e ainda na base de 
sustentação parlamentar no congresso nacional, é in-
vestir no programa quase 7 bilhões de reais, até o final 
do ano de 2012. Esses recursos estão sendo alocados 
em ações de valorização dos profissionais de segu-
rança, na reestruturação do sistema penitenciário, no 
combate à corrupção policial e ainda no envolvimento 
das comunidades na prevenção à violência. 

Até o momento, são quase 100 ações que en-
volvem União, Estados, Municípios e população. Pre-
sente em 96 Municípios brasileiros, principalmente os 
formadores das diversas regiões metropolitanas, em 
20 Estados e no Distrito Federal, o PRONASCI deve 
estender-se a todas as unidades federativas nos pró-
ximos 3 anos.

Entre as ações desenvolvidas, estão projetos 
como o destinado a efetivar a Lei Maria da Penha, um 
avanço na defesa das mulheres e que foi promulgado 
pelo Governo Lula; o programa Geração Consciente, 
que capacita jovens para o exercício de seus direitos 
e manutenção de sua integridade; e ainda a moderni-
zação da segurança pública, com a compra de 10 mil 
bafômetros, 4 mil armas dos mais diversos calibres e 
12 helicópteros.

O PRONASCI promove ainda interação constante 
entre a polícia e a comunidade, que tem como objetivo 

estabelecer uma nova relação, baseada na confiança e 
na proximidade. Com esse propósito, o programa capa-
citou, apenas no ano passado, mais de 15 mil policiais 
em técnicas de policiamento comunitário.

Outro avanço que vem sendo feito por meio desse 
programa do Ministério da Justiça é a democratização 
do acesso à Justiça, ação em que o Governo Federal 
investiu cerca de 26 milhões de reais no ano que pas-
sou. Um dos objetivos foi o de fortalecer o atendimento 
às mulheres vítimas de violência, como determinado 
pela Lei Maria da Penha.

Em todo o País foram criados 13 núcleos espe-
cializados para assistência jurídica a presos e reso-
lução pacífica de conflitos. Essa proposta específica 
se destina a enfrentar um dos gargalos de nossa es-
trutura penitenciária, onde vivem milhares de presos, 
muitos deles com penas já vencidas, mas que depen-
dem de assistência jurídica para ganhar a liberdade ou 
ter acesso a progressão de pena, como prevê nosso 
Código Penal.

Aqui, bem próximo do Congresso Nacional, temos 
podido acompanhar os avanços advindos do PRONAS-
CI com uma redução dos índices de criminalidade no 
chamado Entorno de Brasília. São cidades goianas 
onde vivem milhares de pessoas, boa parte delas com 
situação de pobreza e expostas à violência advinda 
dessa situação social. 

O PRONASCI tem buscado aproximar população 
e estrutura policial com o incremento do policiamento 
comunitário. E os resultados, mesmo ainda tímidos, 
mostram um redirecionamento da forma de enfrentar 
a questão da violência. Não mais apenas como algo a 
ser visto pelo lado da repressão e sim como algo que 
precisa de investimentos sociais para ser enfrentado. 

Acredito que esse programa poderá, a médio 
prazo, reverter o quadro de violência em nossas re-
giões metropolitanas, apresentando uma nova forma 
de convivência entre o sistema policial e a comunida-
de, contribuindo para a formação de novos cidadãos, 
conscientes de seus direitos e deveres. Com isso, este 
Governo inaugura uma nova forma de ação no comba-
te à violência, enfrentando suas causas sociais e não 
apenas criminalizando os despossuídos desta Nação, 
como fizeram alguns Governos anteriores.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PR – PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Governador Eduardo Campos, de Per-
nambuco, em 28 de março, lançou edital com normas 
e procedimentos de financiamentos para projetos de 
gestão ambiental e reflorestamento em áreas atingidas 
pela desertificação. 
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A antiga SUDENE já havia identificado áreas 
desertificadas em Pernambuco e no Nordeste, ali-
ás, denúncia muito antiga do ecologista Vasconcellos 
Sobrinho, autor do clássico As Regiões Naturais de 
Pernambuco, o Meio e a Civilização. A propósito, co-
memorou-se em 28 de abril de 2008 o centenário de 
nascimento do eminente geógrafo e ecologista. O fe-
nômeno do aquecimento global e a preocupação que 
se tem com as suas consequências para a vida no 
planeta dão completa atualidade à medida do Gover-
no Eduardo Campos, que se antecipa a outros gover-
nos da região.

Os projetos a serem contemplados abrangem os 
Municípios de Salgueiro, Cabrobó, Parnamirim, Afrâ-
nio, Ouricuri, Araripina, Petrolina, Itacuruba e Belém 
do São Francisco.

Nos financiamentos incluem-se ações específicas 
de Prefeituras e organizações não governamentais, 
que serão examinados previamente pela Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e pelo Conselho 
Estadual de Meio Ambiente.

Em 17 de junho, Dia Mundial de Combate à De-
sertificação, foram examinados projetos cujos temas 
variam de controle ambiental a pesquisas e desenvol-
vimento de novas tecnologias para o desenvolvimento 
sustentável.

O problema da desertificação está intimamente 
ligado à gestão dos recursos hídricos no Brasil. Desde 
1997, o Brasil possui uma legislação específica, a Lei 
das Águas (Lei nº 9.433, de 1997), que define os ins-
trumentos de gestão indispensáveis para a regulação 
do setor, incluindo planos de bacia, enquadramento 
dos corpos d’água, cadastro e outorga de manan-
ciais, cobrança pelo uso, compensação à União, aos 
Estados e Municípios e elaboração de um sistema de 
informação.

Não é fora de propósito quebrar a monotonia 
dessas informações com a poesia de João Climaco, 
de Sergipe, sobre as águas das quais o Brasil é tão 
pródigo: “As águas são de lágrimas, as lágrimas são 
de água, a água amansa a pedra, as águas são de 
lágrimas”. 

Sempre entendi que o Poder Legislativo deve 
estabelecer parcerias com todos os segmentos da 
sociedade ligados ao meio ambiente para elaborar 
leis destinadas a solucionar os problemas de abaste-
cimento d’água e de preservação do meio ambiente. 
Só assim legisladores e representantes de entidades 
da sociedade terão condições de defender os nossos 
mananciais e evitar e prevenir a desertificação, que é 
um dos grandes desafios da humanidade nesta déca-
da e será também nos próximos. Vale salientar que, no 
meu projeto de visita às nascentes dos rios pernambu-

canos, verifiquei uma grande destruição e degradação 
da mata adjacente, procurando alertar a população da 
região para a necessidade de preservação ambiental, 
não só para manter as nascentes dos rios, como tam-
bém a sobrevivência dos próprios mananciais.

Muito obrigado. 
A SRA. MANUELA D’ÁVILA (Bloco/PCdoB – 

RS. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna trazer ao 
conhecimento desta Casa a grave situação enfrentada 
pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

As chuvas que atingiram nosso Estado nos últimos 
dias, com queda de granizo e ventos, deixaram mais 
de 6 mil gaúchos fora de suas casas. Neste momento 
difícil, é preciso, mais do que nunca, solidariedade, 
mas também ações urgentes.

É possível realizar o debate sobre se o Estado 
estava ou não preparado para enfrentar essa calami-
dade, mas esta não é a hora.

Os Parlamentares gaúchos vão buscar junto ao 
Governo Federal as verbas e ajudas necessárias para 
o nosso povo. 

É grave a situação. O Rio Jacuí ainda está subin-
do e ameaça diversas cidades do Vale do Rio Pardo. A 
população de São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, en-
frentou a terceira enchente em menos de 2 meses.

É hora de reunirmos nossa força para ajudar os 
milhares de desabrigados, gente que de uma hora 
para outra perdeu suas casas e suas propriedades. 
É hora de ajudarmos o povo de Montenegro, Tabaí, 
Venâncio Aires, Vera Cruz, São Sebastião do Caí e 
Mato Leitão. 

Depois nós vamos debater se o Governo Esta-
dual está cumprindo seu papel. Mas, neste momento, 
nossa prioridade é o povo gaúcho.

Muito obrigada.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PTB – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, vivemos um momento econômico 
único e de extrema importância para o futuro do País. 
Trata-se da perspectiva de exploração do petróleo 
oriundo das camadas do pré-sal, atividade que será 
crucial para a criação de empregos e renda no Brasil 
como um todo e fato gerador de recursos públicos em 
todas as esferas de governo.

Tomando o caso particular do Estado de São 
Paulo, podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que 
a exploração do petróleo do pré-sal vai movimentar a 
economia do Estado, pois além dos empregos diretos 
e indiretos gerados pela exploração do petróleo no 
litoral, a arrecadação de impostos de São Paulo vai 
crescer e possibilitar mais investimentos em educação, 
saúde e infraestrutura. 
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Há que se considerar, no entanto, Srs. Deputados, 
que todos esses benefícios deverão ser gradativos. De 
fato, o primeiro impacto na economia do Estado deverá 
ser a criação de empregos. De acordo com dados da 
PETROBRAS, o petróleo do pré-sal poderá gerar cerca 
de 20 mil empregos diretos nos próximos 4 anos, con-
siderando não só a operação dos campos, mas tam-
bém a construção da infraestrutura. Esses empregos 
estarão distribuídos entre engenheiros, trabalhadores 
da construção civil e empregos na construção, monta-
gem, manutenção e operação de plataformas.

Na cidade de Santos, Sr. Presidente, esse pro-
cesso já está em curso. A cidade vai abrigar a sede 
administrativa da PETROBRAS, que está em constru-
ção e que, a partir de 2013, vai receber cerca de 6 mil 
funcionários da empresa.

Na continuidade do processo, o apoio marítimo 
e as atividades administrativas ligadas à exploração 
do petróleo deverão resultar na criação de outros 50 
mil empregos no litoral até 2018, de acordo com a Co-
missão Especial de Petróleo e Gás – CESPEG, órgão 
da Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo, isso 
sem se levar em conta a possibilidade de instalação 
de novas indústrias. 

Os benefícios oriundos dessa atividade, no en-
tanto, Srs. Deputados, não se limitarão aos Estados 
produtores. Segundo estimativa da Federação Única 
dos Petroleiros – FEP, deverão ser criados 1 milhão de 
empregos no setor de produção, exploração e refino de 
petróleo, nos próximos 10 anos, em uma perspectiva 
conservadora que não contabiliza a parte relativa a ati-
vidades que giram em torno da indústria do petróleo.

Os impactos na arrecadação estadual, contudo, 
só se devem revelar a partir de 2015, quando está 
previsto o início da produção comercial no Estado 
de São Paulo. Isto porque a produção só se efetiva-
rá depois de 5 a 7 anos da concessão, em função da 
prospecção e dos testes necessários, período em que 
não são cobrados royalties nem participação especial 
dos produtores.

Uma informação importante, Sr. Presidente, é que 
São Paulo ainda tem participação pequena na partilha 
de recursos gerados pela exploração de petróleo. Com 
efeito, no ano passado, São Paulo recebeu apenas 4 
milhões de reais em recursos de royalties e participa-
ções especiais, segundo dados do Ministério de Minas 
e Energia – MME, de um total de 3,3 bilhões de reais 
que são distribuídos a outros Estados.

Diante da perspectiva objetiva de crescimento 
desse tipo de repasse ao Estado, já se estuda a mu-
dança da destinação de recursos, hoje vinculada in-
tegralmente ao Fundo de Expansão da Agropecuária 
e Pesca – FEAP, que presta assistência a pequenos 

produtores. Tal expediente se faz necessário em ra-
zão da propriedade de se melhor distribuir os recur-
sos públicos advindos dessa fonte, como forma de se 
atingir o objetivo de crescimento econômico e social 
mais equilibrado.

Por essa razão, Sr. Presidente, a definição do 
novo marco regulatório do setor do petróleo, que tra-
mita nessa Casa, assume crucial importância. Em ra-
zão do grande volume de recursos públicos a serem 
gerados, é preciso muito cuidado para que esses re-
cursos possam ter destinações socialmente produti-
vas, revertam-se em benefícios claros e objetivos em 
relação à geração de empregos e à potencialização 
da atividade econômica futura do País. Além disso, é 
preciso que se equacione uma partilha equilibrada de 
recursos entre os níveis de governo e as unidades da 
Federação e que recursos não sejam desperdiçados 
no financiamento de despesas correntes.

Não obstante a enorme tarefa a cargo do Con-
gresso brasileiro, é importante saudar a grande opor-
tunidade que se avizinha para o futuro do País. O vo-
lume de reservas a ser explorado pode transformar o 
Brasil em um país exportador de óleo e combustíveis. 
Em um horizonte inferior a 10 anos, já se estima que 
a produção brasileira de petróleo pode dobrar.

Oportunidades como essa devem ser aproveita-
das com ciência e competência. Devemos nos mirar nos 
exemplos internacionais positivos e não nos perdermos 
nas tentações, implícitas nas fontes fáceis de recursos, 
que estimulam a gastança e o desperdício, levando à 
estagnação e à dependência no longo prazo. 

O Brasil precisa desses recursos para resgatar 
sua enorme dívida social e construir seu futuro em 
bases mais sólidas e permanentes.

Solicito, Sr. Presidente, que este meu pronuncia-
mento seja divulgado nos meios de comunicação da 
Casa e no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna falar sobre o Hospital 
Municipal de Queimados, que começou a ser constru-
ído há quase 20 anos e até hoje não teve suas obras 
acabadas.

O hospital de Queimados, quando finalizado, 
terá 16 mil metros quadrados de área construída, com 
capacidade para atender diariamente a mais de 2 mil 
pessoas; terá cerca de 290 leitos; e não só atenderá a 
população de Queimados e de toda a Baixada Flumi-
nense, mas também desafogará um pouco o sistema 
de saúde pública de Nova Iguaçu. 

O hospital de Queimados será o único hospital 
público da Baixada Fluminense com unidade corona-
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riana. Atualmente, a população da Baixada precisa se 
deslocar para a Capital, caso precise de atendimento 
cardíaco.

No final de semana, estive em Queimados parti-
cipando de inúmeras atividades com a população, e o 
que mais pediram foi o término do hospital e de ime-
diato a abertura da emergência.

No mês de maio, o preito de Queimados recebeu 
o coordenador da rede hospitalar federal, Oscar Berro, 
que previu a conclusão das obras da emergência para 
o final de julho, com o início do atendimento à popula-
ção no mês de agosto. Mas ainda falta muito para ser 
concluída a emergência do hospital.

Peço ao Ministro Temporão, que já determinou 
o término das obras do hospital, que procure saber o 
porquê da demora em entregar a emergência do hos-
pital de Queimados. 

Aproveito para agradecer ao Presidente Lula, que 
em todo o seu mandato esteve sempre preocupado em 
oferecer uma saúde melhor para a população brasilei-
ra, e principalmente pela ajuda que vem oferecendo à 
saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Quero novamente frisar a importância do térmi-
no do Hospital Municipal de Queimados para toda a 
população da Baixada Fluminense, que sofre com o 
atendimento nos hospitais públicos da região.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LIRA MAIA (DEM – PA. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho a esta tribuna na tarde de hoje para abordar um 
assunto já tratado em 2007 e que, devido a ações do 
Poder Público, continuam gerando conflitos até hoje. 
Refiro-me à forma como os órgãos governamentais vêm 
tratando a questão indígena no Estado do Pará.

Em 2007, fiz um pronunciamento sobre a criação 
da reserva indígena Cachoeira Seca. Naquela época, 
alguns órgãos governamentais, cuja atuação deveria 
contribuir para a diminuição de conflitos neste setor, 
eram os primeiros a gerá-los. Naquela ocasião, a Fun-
dação Nacional do Índio queria criar uma reserva in-
dígena para a etnia Amaramã, ao lado da reserva já 
existente, da etnia Arara. 

Os araras são conhecidos na região pela sua in-
docilidade, tanto que demoraram 11 anos para aceitar 
os primeiros contatos com o homem branco, o que só 
ocorreu em 11 de março de 1981. Entre os amaramãs 
e os araras existe até hoje uma rivalidade histórica.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, existe 
uma área que separa as 2 etnias e que já foi declara-
da pela Justiça como pertencente ao Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária, ocupada por 
assentados e posseiros de boa fé. Essa ocupação 
humana no local é antiga e consolidada, tanto que 

a área é cortada pela Rodovia Trans-Iriri, possuindo 
mais de 30 vilas e 45 escolas de ensino fundamental 
em funcionamento. 

A terra onde a FUNAI insiste em demarcar é cor-
tada por 35 estradas vicinais nos Municípios de Uruará 
e Placas, todas com forte presença humana, planta-
ções de cacau, pastagens e criação de gado bovino. 
Apesar dessa ocupação, os colonos vivem em paz com 
os amaramãs, porque eles ocupam a área a partir do 
Igarapé Olhões, sentido oeste, que não incide e nem 
conflita com a área dos mesmos.

Há 10 dias visitei o Município de Uruará, onde 
participei de diversas reuniões com lideranças políti-
cas do Município e com representantes das diversas 
associações representativas do setor produtivo. 

Uruará está localizado às margens da Rodovia 
Transamazônica (BR-230) e possui cerca de 40 mil 
habitantes segundo a última pesquisa do IBGE. Com 
economia voltada para o setor agropecuário, é um dos 
maiores produtores de cacau no Estado do Pará e se 
destaca pela pujança de sua economia.

Dentre os problemas apresentados pela popula-
ção uruarense, o que mais preocupa é a criação pela 
FUNAI da reserva indígena Cachoeira Seca.

O absurdo desse ato vai além dos interesses 
sociais ou ainda acima dos interesses indígenas. A 
própria concepção da reserva se deu de forma pecu-
liar. Os limites da reserva teve como base estudos su-
perficiais. O laudo antropológico foi realizado em 2004 
pela antropóloga Maria Helena de Amorim Pinheiro, da 
FUNAI de Curitiba, que realizou seus estudos a bordo 
de um avião Sêneca, a 3.500 pés de altitude. No laudo, 
ela afirma ter percebido a presença indígena no local 
e simplesmente ignorou a presença de milhares de 
pessoas que vivem na área como assentados do IN-
CRA ou como simples posseiros de boa fé. Para se ter 
uma ideia do número de pessoas que vivem no local, 
é suficiente a constatação do fato de que somente no 
ano de 2005 foram liberados mais de 3.600 financia-
mentos pelo PRONAF e 1.800 financiamentos para a 
produção de cacau.

Sr. Presidente, infelizmente, em 1º de julho de 
2008, o Ministro da Justiça assinou portaria autori-
zando a criação da reserva indígena Cachoeira Seca, 
desconsiderando todos os aspectos da região. A base 
dessa portaria foi a proposta apresentada pela FUNAI 
com base no laudo antropológico aéreo. Tudo ficaria 
resolvido se a FUNAI fizesse a demarcação da reserva 
da forma como queriam os indígenas, os assentados 
e os demais ocupantes que vivem na região, que seria 
a partir do Igarapé Olhões, sentido oeste. O problema 
é que a FUNAI, com base no laudo antropológico aé-
reo, insistiu em demarcar a reserva do Igarapé Olhões 
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no sentido leste, seguindo até o limite da reserva dos 
araras, compreendendo todo o polígono onde vivem 
e trabalham milhares de pessoas. O resultado não po-
deria ser outro: foi reacendida a antiga animosidade 
existente entre as 2 etnias indígenas.

Ressalto, Sras. e Srs. Deputados, que os próprios 
indígenas já se manifestaram contrários à demarca-
ção conforme feita pela FUNAI, mas, mesmo assim, o 
órgão responsável pela defesa dos indígenas ignorou 
essas manifestações.

Resta-nos agora que o Presidente da República 
não homologue essa aberração jurídica criada naquela 
região, que além de jogar na rua diversos produtores 
rurais que estão naquela área há décadas, acenderá 
um conflito entre 2 tribos indígenas, conflito esse que 
poderá resultar numa tragédia sem precedentes.

Apelo ao Presidente da República para que use 
do bom senso e não homologue a criação da reserva 
Cachoeira Seca, por ser essa uma questão de jus-
tiça para com os produtores rurais lá instalados e, 
principalmente, para com as tribos indígenas Arara 
e Amaramã.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados.

Muito obrigado.
O SR. ELIZEU AGUIAR (PTB – PI. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho hoje a esta tribuna para discorrer 
sobre projeto de lei que apresento a esta Casa. Julgo 
ser possível, com um único instrumento legal, atacar 
2 problemas agudos, em 2 áreas importantes para 
qualquer nação: a economia e a saúde.

A crise financeira internacional exigiu de pra-
ticamente todos os países do mundo a adoção de 
políticas anticíclicas. Os governos nacionais se vale-
ram de medidas para estimular a economia, seja pela 
via do investimento público, seja por meio de ajustes 
monetários, como a redução da taxa de juros ou a 
expansão do crédito, seja ainda por intermédio de de-
soneração fiscal.

De acordo com organismos de alcance global, 
como o Fundo Monetário Internacional, embora a cri-
se ainda persista, requerendo atenção redobrada dos 
governos, começam a despontar sinais positivos. Em 
documento intitulado Panorama Econômico Mundial, 
o FMI divulga dados que reportam melhoras na eco-
nomia norte-americana e superação do quadro reces-
sivo em outras importantes economias, como Japão, 
França e Alemanha.

Relatório da Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico de meados de agos-
to sinaliza que a economia mundial está deixando a 
recessão em uma velocidade maior que a esperada. 

Além disso, no segundo semestre, a economia global 
continuará a crescer, embora não possa ainda pres-
cindir dos esforços dos governos nacionais.

No Brasil, as medidas tomadas pelo Governo têm 
apresentado resultado: o crédito voltou a ser conce-
dido em patamares pré-crise; os investimentos esta-
tais continuam em bom ritmo; a taxa de juros, embora 
mantida na última reunião do COPOM, vem de 5 cor-
tes consecutivos; e, por fim, a desoneração fiscal para 
segmentos importantes da economia foi salutar para a 
manutenção do nível de emprego. O Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada – IPEA divulgou estudo que 
demonstra a eficácia da redução dos impostos. Apenas 
na cadeia automobilística, foram preservados entre 50 
e 60 mil cargos no primeiro semestre de 2009.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço vê-
nia a V.Exas. para, brevemente, desenvolver raciocí-
nio em direção aparentemente distinta da que vinha 
mantendo.

Em meados de 1993, foi concebido um dos mais 
vitoriosos programas na área de saúde em toda a his-
tória nacional. Trata-se do Programa Saúde da Família, 
cujo maior propósito era o de reorganizar a prática da 
atenção à saúde, sobretudo a básica, em novo mode-
lo. Em vez da tradicional concepção hospitalocêntrica, 
biologicista, fragmentada e dissociada do dia a dia da 
população, buscou-se desenvolver estratégias capa-
zes de priorizar o contato mais próximo, a prevenção 
e o ensino das práticas de higidez.

Esse modelo propicia um atendimento integral e 
contínuo, em unidades básicas de saúde ou nos domi-
cílios, prestado por equipes multidisciplinares. O foco 
é a promoção da saúde sob bases de co-responsabi-
lidade entre equipe médica e famílias, unindo-as para 
atingir objetivos comuns.

Integram as equipes do programa profissionais 
de diferentes áreas da saúde, além dos chamados 
agentes comunitários de saúde, uma legião de mais 
de 220 mil pessoas que se deslocam por diversas 
regiões do País, algumas localizadas em distantes 
áreas rurais ou periféricas. No Piauí, o contingente de 
agentes comunitários de saúde chega a quase 7 mil 
profissionais responsáveis pelo atendimento de mais 
de 3 milhões de pessoas.

Sras. e Srs. Deputados, não é fácil a vida des-
ses trabalhadores brasileiros. Cumprem uma missão 
importantíssima, com reconhecimento unânime das 
autoridades nacionais e regionais da área de saúde, 
mas, infelizmente, percebem salários muito baixos, 
às vezes insuficientes para fazer face aos dispêndios 
decorrentes da locomoção imposta por sua atividade 
profissional. 
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Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Sr. Pre-
sidente, para pedir aos nobres Deputados celeridade 
na apreciação da PEC 323, de 2009, que estabelece 
piso nacional de salário para os profissionais que exer-
çam atividades de agente comunitário de saúde e de 
agente de combate às endemias.

De acordo com a legislação que rege a ativida-
de, os agentes comunitários de saúde prestam seus 
serviços ao gestor local do Sistema Único de Saúde, 
portanto, ao Município. A estrutura remuneratória da 
carreira é tripartite, cabendo apenas uma fração aos 
Governos Federal e Estadual, o que em muitos casos 
acaba impondo aos Municípios arcar com a quase to-
talidade dos gastos.

Pois bem, ciente de tais dificuldades, decidi apre-
sentar um projeto de lei que, abro aspas, “concede 
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados in-
cidente sobre motocicletas e bicicletas e reduz a zero as 
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) incidentes sobre a receita bruta decorrente 
da venda, no mercado interno, desses bens, quando 
adquiridos por agentes comunitários de saúde”.

A quase totalidade das motos produzidas no País 
vem da Zona Franca de Manaus e, portanto, já goza 
de isenção tributária do IPI. Mesmo assim, a crise fi-
nanceira abalou fortemente o segmento. No primeiro 
semestre deste ano, as vendas de motos caíram quase 
45% em comparação com o mesmo período de 2008. 
De acordo com o Diretor-Executivo do Centro das In-
dústrias do Amazonas, Ronaldo Mota, a isenção do 
PIS/COFINS pode significar uma retomada das ven-
das do setor. 

Lembro que o PIS e a COFINS não são impostos 
compartilhados com os Municípios, o que não resul-
taria em mais um desconto nas receitas desses en-
tes, já tão penalizados pelas reduções dos repasses 
governamentais.

O setor de bicicletas também sofreu fortes im-
pactos durante a crise financeira mundial. Um mercado 
que, apesar de manter-se estagnado nos últimos 10 
anos, é responsável pela geração de 155.600 empre-
gos diretos e indiretos. São mais de 18.500 empresas 
no setor que foram surpreendidas pela recente crise 
financeira. Devemos procurar alternativas para que 
esses postos de trabalho permaneçam inalterados, 
ou melhor, para que possamos tem um acréscimo no 
número de empregos gerados.

Além de facilitar o transporte do agente comuni-
tário de saúde, com mais economia, vai também pro-
porcionar uma reativação das atividades produtivas do 
setor, com a geração de mais postos de trabalho. 

É importante frisar que essa medida vai ter um 
impacto social e econômico muito forte pelo seu al-
cance popular junto à classe trabalhadora dos agen-
tes comunitários de saúde, justo pelos benefícios que 
trará à população. Da mesma forma, implicará em um 
menor custo para o Município, que ficará desobrigado 
de arcar com gastos de transporte para que os agen-
tes comunitários possam fazer visitas às famílias das 
suas microáreas de atendimento.

Penso, Sr. Presidente, que meu projeto cumpre o 
destacado objetivo de incentivar as indústrias de bici-
cletas e motos nacionais, ao tempo em que beneficia o 
agente comunitário de saúde, o qual presta relevantes 
serviços às classes sociais mais carentes do Brasil. 
Eis, portanto, um contributo para a superação da crise 
econômica e a melhoria da área social.

Por tudo isso, peço aos meus pares que não me-
çam esforços para a rápida tramitação desse projeto.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO SERAFIM (Bloco/PSB – AM. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, recebi um e-mail de um morador do 
Município amazonense de Barcelos, cidade do interior 
do Estado que fica a 396 quilômetros de Manaus, 496 
quilômetros por via fluvial.

O e-mail, Sr. Presidente, que eu gostaria de ler 
aos nobres pares, tem como teor encarecido pedido 
de instalação de um campus universitário, seja ele da 
Universidade Federal do Amazonas ou da Universidade 
Estadual do Amazonas, na cidade de Barcelos.

Passo a ler o e-mail:

“Aos cuidados do Deputado Marcelo Se-
rafim. Vi o endereço de seu e-mail no jornal e 
decidi através deste me informar sobre quais 
são as probabilidades e planos do Governo 
do Estado e da Secretaria de Educação, jun-
tamente com a Secretaria do Município de 
Barcelos, de implantar em nosso Município 
um Campus da UFAM ou da UEA. Já é do 
conhecimento de todos que até mesmo nos 
Municípios mais longínquos e distantes, como 
Novo Airipuanã e tantos outros, já possuem 
uma unidade de extensão dessas universida-
des. Quero lembrar que no período colonial 
Barcelos por duas vezes foi sede da Capitania 
de São José do Rio Negro e, mesmo assim, 
continuamos esquecidos em pleno século XXI. 
Hoje, para fazermos uma faculdade temos que 
nos deslocar ou para São Gabriel da Cachoeira 
e Santa Isabel ou para Manaus. Isso dificulta 
ainda mais a possibilidade de ingressar numa 
faculdade. O Município necessita implantar 
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uma Universidade e que seja com urgência 
para a melhoria e qualidade de nossa gente. 
Portanto, peço informações da grande Capi-
tal ‘Manaus’ e dos ‘grandes dirigentes’ deste 
Estado, resposta para tal procedimento, uma 
vez que os administradores de nosso Municí-
pio preferem ficar de braços cruzados. Mas, 
o que é pior, preferem continuar manipulando 
nossa gente como se ainda estivéssemos no 
período colonial. 

Na esperança de receber respostas para 
aquilo que relatei, aguardo ansiosamente.”

É esse o drama vivido por nossos amazonenses, 
Sr. Presidente.

Ao ler o e-mail do Sr. Anthony, tive um mix de 
sentimentos. Confesso que fiquei muito feliz em sa-
ber que ele, como morador do interior do Estado, está 
efetivamente preocupado com o desenvolvimento do 
Município. Obviamente, desenvolvimento só se faz com 
educação e com uma universidade forte. Também fico 
estarrecido, porque, como disse o meu conterrâneo, 
não é possível que, em pleno século XXI, a educação 
de nossa gente seja tratada ainda dessa forma.

Sr. Presidente, em resposta, disse a ele que temos 
2 vertentes para as indagações que fez. A primeira, 
em relação a um polo da UFAM em seu Município, te-
nho a dizer o seguinte: a Universidade Federal tem se 
ampliado muito no interior do Estado, no entanto, não 
possui planejamento em curto prazo para instalação 
de uma unidade em Barcelos, segundo as informações 
que me chegaram.

O outro questionamento que me fez foi em re-
lação a um polo da UEA em seu Município. Quanto a 
isso, expliquei que não sou aliado do Governador do 
Estado, até pelo fato de não concordar com os aliados 
políticos que ele possui no interior do Amazonas.

No entanto, Sr. Presidente, a causa aqui é maior 
que as políticas partidárias. Nesse sentido, fui pro-
curado por Deputados aliados do Governo Estadual, 
solicitando que eu colaborasse com uma emenda de 
cerca de 1,5 milhões de reais para que pudéssemos 
ter mais 10 polos da UEA no interior. A conta é a se-
guinte: cada Parlamentar entraria com 1,5 milhões, e 
o Governo do Estado, com uma fatia igual, além de 
contar com a colaboração da SUFRAMA.

Feito isso, vamos depender da articulação e for-
ça política dos Prefeitos, para que possamos ampliar 
para o interior do Estado essa grande mola de desen-
volvimento, que é a universidade pública.

Espero ter esclarecido ao morador de Barcelos. 
Usando esta tribuna, espero esclarecer outros tantos 
moradores das cidades do interior do Amazonas.

Coloco-me à disposição de todos para os escla-
recimentos que se fizerem necessários e, sobretudo, 
para que neste Parlamento conversemos sobre o as-
sunto Universidade Para Todos.

Feito esse registro, Sr. Presidente, quero deixar o 
meu abraço ao Sr. Anthony, ao tempo em que agradeço 
a ele pela sua importante contribuição no sentido do 
enriquecimento para o debate diante do tema educa-
ção, prioridade de qualquer homem público.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VINICIUS CARVALHO (PTdoB – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, demais presentes, caros telespecta-
dores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara.

Muitas pessoas acham que o Código de Defesa 
do Consumidor trata apenas de questões relaciona-
das a produtos de lojas e supermercados e troca de 
mercadorias. Busco, na condição de Vice-Presidente 
da Comissão de Defesa do Consumidor, tornar claro e 
acessível a todas as camadas da sociedade a abran-
gência do CDC. 

Muitos, por exemplo, não sabem os direitos que 
possuem a partir do momento em que pagam as tari-
fas de pedágios nas estradas administradas por em-
presas. Não se tem apenas o direito de trafegar sim-
plesmente.

É preciso estar ciente de que o dinheiro do pe-
dágio que se paga nas estradas do Brasil, de alguma 
forma, tem de voltar para o seu bolso, em forma de 
serviços. Por isso, todo cidadão tem o direito de exigir 
estradas conservadas, placas de sinalização e tudo o 
que for essencial à sua segurança, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor. 

O dinheiro deixado nos pedágios tem de servir 
para conservação e sinalização. Além disso, dá direito 
a serviços extras, como guincho, telefone de emergên-
cia no acostamento e socorro médico. Esses serviços 
devem ser prestados com qualidade. 

O órgão que administra a estrada, seja ela em-
presa privada ou pública, é responsável por problemas 
causados pela falha na prestação de serviços. Por 
exemplo, se o guincho que se solicitar não atender, 
que se contrate um particular e envie-se a conta para 
a empresa responsável pela estrada. Logicamente, ela 
pode se negar a pagar, mas o consumidor dispõe de 
instrumentos legais para cobrar o que lhe é devido.

Diante desse impasse e de posse do comprovan-
te de que pagou o pedágio, não há como se perder 
na Justiça o direito ao ressarcimento, e mais: perdas 
e danos.

Muito obrigado.
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O SR. FELIPE BORNIER (PHS – RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, aproveito esta oportunidade para manifestar 
a confiança de que a cidade do Rio de Janeiro será 
escolhida como sede para a realização dos Jogos 
Olímpicos de 2016.

As notícias que circulam no meio internacional 
são amplamente favoráveis ao Brasil e nos estimulam 
a pensar que seremos indicados para sediar esse 
grande acontecimento esportivo.

Antes de mais nada, há que se considerar que o 
Brasil está com uma imagem altamente positiva, pois 
tem revelado maturidade política e econômica, sobre-
tudo depois que se mostrou capaz de resistir à crise 
financeira mundial. 

Hoje, o mundo vê o Brasil como um País em as-
censão, com uma economia diversificada e um mer-
cado interno pujante e em crescimento, determinado a 
criar uma rede de proteção social eficaz e abrangente. 
Somos vistos como um País que está decidido a in-
vestir em educação e a promover a prática esportiva 
em todos os níveis.

Além disso, a força do mercado publicitário brasi-
leiro tem mostrado, significativamente, que há enorme 
espaço para a obtenção de patrocínio no meio espor-
tivo, e grande disposição dos meios de comunicação 
para agir em parceria com as empresas anunciantes.

É nesse contexto que quero ressaltar o entusias-
mo mostrado pelo Governador Sérgio Cabral e pelo 
Prefeito Eduardo Paes, quanto à decisão que será anun-
ciada em breve pelo Comitê Olímpico Internacional.

O anúncio da cidade escolhida será feito em Co-
penhague, no dia 2 de outubro, quando a delegação 
brasileira deverá contar com a presença de estrelas 
internacionais, como Paulo Coelho, Gisele Bündchen 
e Pelé.

A favor do Rio de Janeiro temos, entre outras coi-
sas, o sucesso marcante obtido com a realização dos 
Jogos Pan-americanos em 2007. A cidade mostrou-
se capaz de oferecer todas as condições necessárias 
ao alojamento e treinamento dos atletas, à recepção e 
hospedagem de turistas e à realização de competições 
num clima de segurança e tranquilidade.

Sabemos que, quando se fala de participação de 
torcedores em competições esportivas, os brasileiros 
são conhecidos pela alegria, pelas cores e pelo entu-
siasmo que levam aos estádios. Nesse aspecto, não 
há ambiente mais favorável a eventos dessa natureza 
do que o Rio de Janeiro.

A realização dos Jogos Olímpicos proporcionará 
grandes benefícios à cidade, estimulando o aperfei-
çoamento de serviços essenciais, como transporte, 

levando melhorias a áreas carentes e fortalecendo 
ainda mais a indústria do turismo.

Além disso, o efeito educativo do esporte é ine-
gável e será muito útil à nossa população, sobretudo 
aos jovens, que estão formando seus valores e sua 
percepção da cidadania.

Por tudo isso, estamos verdadeiramente confian-
tes de que o Rio de Janeiro será a cidade escolhida 
para sediar, pela primeira vez na América do Sul, a 
realização dos Jogos Olímpicos.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ACÉLIO CASAGRANDE (Bloco/PMDB 

– SC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna solicitar 
urgência na apreciação nesta Casa dos projetos que 
institucionalizam o organismo Defesa Civil nos Muni-
cípios e desburocratizam processos de obtenção de 
recursos, que beneficiarão famílias vítimas de calami-
dades, diante dos sucessivos episódios climatológicos 
registrados em todo o Brasil, em especial, o Estado 
que represento, Santa Catarina. 

O Estado de Santa Catarina está mais uma vez 
no epicentro das atenções nacionais. O Departamento 
Estadual de Defesa Civil registrou, no dia de ontem, 
prejuízos causados por diferentes fatos meteorológicos. 
Temporais, vendavais e possíveis tornados causaram 
estragos em 29 Municípios das regiões oeste, meio-
oeste, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e sul. 

A Defesa Civil estima que o número de casas 
danificadas ultrapasse 4 mil e o número de pessoas 
diretamente afetadas chegue a 40 mil. Desde a noite 
de sábado, quando iniciaram as ocorrências, equipes 
da Defesa Civil contabilizam os prejuízos e atendem 
os atingidos. Segundo dados da Defesa Civil Estadu-
al, quase 3 mil pessoas tiveram de abandonar suas 
residências e mais de mil foram encaminhadas para 
a casa de parentes e abrigos.

Fortes rajadas de vento provocaram danos a 
imóveis nos Municípios de Araranguá e Sombrio, no 
sul do Estado, na madrugada dessa segunda-feira. Há 
suspeita de que um tornado tenha atingido a região 
devido ao grau de destruição das edificações nas lo-
calidades onde foi registrada a ventania. 

A chuva torrencial que se iniciou na madrugada 
de sábado na região da Grande Florianópolis provo-
cou pequenos registros de deslizamentos na Capital. 
A situação é preocupante também no Vale do Itajaí. 
Nem bem deu tempo de os moradores se recomporem 
da tragédia do fim do ano passado, já são obrigados 
novamente a conviver com a situação de calamidade. 
Em Ilhota, há o registro do transbordamento de um 
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rio. A Defesa Civil alerta para o risco de alagamentos 
e deslizamentos de terra. 

A previsão é que a chuva dê uma trégua nesta 
terça-feira e quarta-feira, mas o alerta é de mais chuvas 
para quinta e sexta-feira. É o momento oportuno para se 
discutir a estruturação da Defesa Civil nos Municípios. 
Só quem sofre na pele com a situação de ver sua casa 
inundada pelas fortes chuvas ou ainda danificada por 
ventos pode dizer o quanto é importante uma defesa 
civil organizada dentro de um Município. 

Por isso, na sexta-feira, estive no Bairro Paraí-
so, um dos bairros que concentra um grande número 
de famílias em situação de vulnerabilidade social, no 
Município de Criciúma, e historicamente atingido em 
situações de alagamentos, já que parte da população 
vive às margens do rio. Pude perceber o que a falta 
da estruturação do organismo de defesa civil pode 
ocasionar na prática.

A comunidade reclama de não ter sido contem-
plada com a liberação do FGTS após a enchente no 
início do ano que atingiu boa parte do Município. Eles 
alegam que, por falta de estrutura, a Defesa Civil não 
apontou no relatório de danos que foi enviado ao ór-
gão Estadual a ocorrência de cheias nessa localidade 
e arredores, fato que prejudicou os moradores, já que 
o recurso do FGTS seria um alívio financeiro após a 
dificuldade – não foi liberado. 

A situação de Criciúma não deve ser muito dife-
rente de outros Municípios do Brasil. Vou relatar o que 
ocorre. A Defesa Civil municipal é representada por 
uma pessoa, que atua sozinha e com o seu telefone 
celular atende as ocorrências mais urgentes. Esse te-
lefone não é gratuito e pode acontecer de estar aten-
dendo uma ocorrência em um local sem sinal, quando 
é chamada. Além disso, o órgão não possui um carro 
próprio, equipamentos mínimos necessários para re-
alizar esses atendimentos.

Em virtude dessa carência, os moradores do 
Bairro Paraíso se sentem prejudicados. Eles mencio-
naram na reunião que insistentemente chamaram pela 
Defesa Civil, porém que não foram atendidos. Alguns 
relataram que precisaram acionar o Corpo de Bombei-
ros para saírem de suas residências. E mais: criticam 
critérios adotados, pois, na sua opinião, alguns bair-
ros contemplados com a liberação do recurso FGTS 
não foram atingidos com a mesma intensidade. Uma 
burocracia que afeta economicamente toda a comuni-
dade. O morador Luiz Ricardo Ávila desabafou: “Aqui 
é sempre assim: choveu, tem gente desabrigada. So-
mos uma comunidade carente. Não dá para entender 
porque não liberaram o dinheiro do trabalhador”.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Presi-
dente da Associação de Moradores do Bairro Paraíso, 

Marlene Liberatto, afirmou que a comunidade foi uma 
das mais atingidas nas cheias do início do ano e não 
compreende o descaso com os moradores. Segundo 
ela, um abaixo-assinado foi preparado e será entregue 
ao Ministério Público solicitando a inclusão do bairro 
na liberação do FGTS. 

Na primeira quinzena deste mês de setembro, 
o Município de Araranguá e outros dessa região fo-
ram atingidos também pelas fortes chuvas. Estive na 
oportunidade com o Prefeito do Município, Mariano 
Mazzuco, o Vereador Anísio Premoli e o representante 
da Defesa Civil, Ernani Ribeiro Filho. Eles me enca-
minharam ofício solicitando recursos para equipar a 
Defesa Civil, para a resposta rápida e necessária aos 
eventos que se tornaram comuns na região. Não pos-
suem, por exemplo, lancha a motor, veículo tracionado, 
rádios intercomunicadores, entre outros.

Por isso, faço novamente o apelo: nós, Deputa-
dos Federais, precisamos unificar nossas forças para 
fazer frente a essa situação. Somente estruturando os 
organismos de defesa civil nos Municípios será possível 
atuar prontamente nesses acontecimentos. 

Em situações extremas, hoje, os Municípios pre-
cisam cumprir uma série de exigências da Secretaria 
Nacional de Defesa Civil para que sejam declarados 
em estado de calamidade e possam receber recursos 
da União. 

Com o objetivo de facilitar esse processo e fazer 
com que os Municípios tenham estrutura para atuar 
em situações climáticas emergenciais, auxiliando pron-
tamente a população, apresentei, em 16 de abril, a 
Proposta de Emenda a Constituição n° 355, de 2009, 
que visa acrescentar o § 10 ao art. 144 do texto da 
Carta Maga, para determinar que, além da União, os 
Estados, os Municípios e o Distrito Federal possam 
constituir estrutura institucional de defesa civil para 
atuar na proteção da população e fazer frente às tra-
gédias climáticas. 

Na qualidade de Coordenador da Frente Parla-
mentar Mista da Defesa Civil, volto a defender a criação 
do Fundo Nacional de Defesa Civil, cujo Projeto de Lei 
nº 4.971, de 2009, de nossa autoria, tramita nas Co-
missões. No projeto de nossa autoria e apoiado pela 
Frente Parlamentar Mista da Defesa Civil, propomos a 
substituição do FUNCAP, o Fundo Especial para Cala-
midades Públicas, pelo Fundo Permanente de Defesa 
Civil, atuando na prevenção e atendimento emergen-
cial, tendo como grande desafio minimizar os danos 
humanos, materiais e ambientais e os consequentes 
prejuízos econômicos e sociais resultantes da ocor-
rência desses acontecimentos. É preciso encaminhar 
com seriedade projetos como esses.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luis Carlos 

Heinze.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, ocupo hoje a tribuna para falar sobre o aque-
cimento global e a Lei Ambiental, que V.Exa., Deputado 
Valdir Colatto, capitaneou, juntamente com os demais 
membros da Frente Parlamentar da Agricultura.

Dentro de instantes será instalada Comissão Es-
pecial criada pelo Presidente Michel Temer.

Chamo a atenção dos Srs. Parlamentares e da-
queles que assistem a esta sessão para artigo do 
renomado pesquisador José Carlos de Almeida Aze-
vedo, Doutor em Física, ex-Reitor da Universidade de 
Brasília – UnB, intitulado Copenhague 2009.

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, diz 
o Dr. José Carlos: 

“(...) A paranoia do aquecimento repete a 
que houve sobre a camada de ozônio (alguns 
anos atrás), também promovida pela ONU, que 
levou ao banimento dos clorofluorcarbonos e à 
substituição por hidrofluorcarbonos (...).”

Sobre o tema camada de ozônio, a imprensa 
batia, da mesma forma que bate hoje, na questão do 
aquecimento global, logicamente por interesse de al-
guém que produzia uma substância e queria vender 
outra. Alguém ficou de fora e alguém levou vantagem 
nesse processo.

A camada de ozônio, Deputado Waldemir Moka, 
Deputado Moreira Mendes, continua no mesmo lugar. 
Nada aconteceu. Agora, simplesmente, quem está pro-
duzindo hidrofluorcarbono está vendendo seu produto. 
Deixou-se de vender o outro produto.

Diz ainda o Dr. José Carlos que esse mesmo 
órgão “proibiu o uso do DDT (diclorodifeniltricloroe-
tano), que livrou da malária os países ricos, mas que 
ainda leva à morte milhões de pessoas nos países 
pobres”.

O produto está suspenso. No entanto, estão mor-
rendo pessoas, porque há outros produtos que o subs-
tituem na agricultura. Agora essas pessoas estão aí.

Continua dizendo:

“(...) Os alarmistas do aquecimento ad-
vertem que o CO2 é poluente, apesar de sa-
berem que, sem ele, é impossível a vida na 
Terra. (...) 

O CO2 é vital para todas as formas de 
vida e o seu aumento fará as plantas cresce-

rem mais e beneficiará todas as formas de 
vida (...).

As mudanças no clima ocorrem há bi-
lhões de anos e não há como alterá-las, pois 
obedecem a ciclos astronômicos complexos 
e sofrem a influência das radiações cósmi-
cas. Platão (427/347 a.C.) revelou no Timeu 
que o aquecimento e o resfriamento ocorrem 
em intervalos regulares e que Theophrastus 
(374/287 a.C.) discípulo de Aristóteles (382/322 
a.C.) escreveu sobre isso no livro Meteoroló-
gica. (...)”

Vejam que a situação é mais antiga, vem 
desde antes de Cristo, e há milhões de anos 
já era relatada.

Convidamos o Dr. José Carlos a vir a esta Casa 
fazer suas explanações. Ele me disse hoje, pela manhã, 
que estudos científicos já provam essas questões. Essa 
paranoia de ambientalistas e ongueiros ocorre única e 
exclusivamente por interesses econômicos. 

Interesses econômicos também fizeram com 
que Getúlio Vargas, meu conterrâneo de São Borja, 
terra do avó do Deputado Waldemir Moka, no fim dos 
anos 40, criasse os Territórios de Roraima, Rondônia 
e Amapá. 

Deputado Moreira Mendes, queriam adentrar 
na sua região há mais de 50 anos, porque havia in-
teresses.

Em 1957 e 1958, David Rockefeller, Daniel Lu-
dwig e grandes capitalistas norte-americanos fizeram 
estudos sobre a Amazônia. Os estudos foram realiza-
dos há mais de 50 anos, mas eles já sabiam que havia 
riquezas naquela região. E hoje estamos aceitando que 
ongueiros venham aqui dizer o que querem e o que 
devemos fazer no Brasil.

O Sr. Valdir Colatto – V.Exa. me concede um 
aparte?

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Com a palavra 
o Deputado Valdir Colatto.

O Sr. Valdir Colatto – Deputado Luis Carlos 
Heinze, V.Exa. toca em assuntos muito importantes: a 
questão ambiental e o aquecimento global. Com cer-
teza, o seu discurso vai despertar esta Casa, a opi-
nião pública brasileira e a mídia para o assunto mais 
importante que será discutido a partir da agora até as 
eleições, e também depois de 2010. Com certeza, a 
questão ambiental estará no foco das discussões, in-
dependentemente de Marina Silva entrar na disputa 
presidencial ou não. Mas nós temos de discutir isso 
abertamente. É o que estamos fazendo. V.Exa. está co-
meçando esse debate, abrindo essa discussão trans-
parente, cristalina, mostrando à sociedade brasileira 
tudo o que se pode falar sobre a questão ambiental, 
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como ocupamos nosso território, como está a nossa 
legislação ambiental com os mais de 16 mil atos que 
a normatizam. O Brasil precisa saber disso para dis-
cutir a questão. O Congresso Nacional precisa ouvir a 
sociedade e trazer para cá um projeto que seja a cara 
do Brasil, do nosso território, do nosso meio ambiente, 
para que possamos dar ao País uma legislação que 
concilie o meio ambiente com a questão da produção 
– a urbana e a rural. E é preciso que a sociedade seja 
chamada para dentro desse processo, o que V.Exa. 
faz com muita competência. Com certeza, todos nós 
vamos trabalhar nesse processo, ajudando esta Casa 
a fazer o Código Ambiental Brasileiro. Neste momen-
to está sendo instalada a Comissão Especial, criada 
pelo Deputado Michel Temer, que com certeza fará um 
grande trabalho para esta Casa, para o Brasil e trará 
as soluções de que o País precisa quanto à questão 
ambiental e à produção brasileira. Parabéns a V.Exa.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Falei do Dr. José 
Carlos. Agora, Deputado Moka, passo a falar do guru 
Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia em 2008. 
Ele escreveu um artigo na semana passada, transcri-
to no The New York Times e traduzido no jornal Zero 
Hora do meu Estado, em que questiona um projeto 
correto que a Casa Branca aprovou, sobre o comér-
cio de emissões. Refiro-me à Lei Waxman-Markey, 
que poderá reduzir a emissão de gazes que causam 
o efeito estufa.

Mas, assim como ocorreu com o serviço de saú-
de, haverá impasse sobre esse projeto no Congresso 
americano, onde está em discussão. Pasmem! Estudo 
desse projeto diz que a sociedade americana vai gas-
tar, por ano, em torno de 160 dólares por habitante. 
Serão 305 milhões de habitantes gastando 48 bilhões 
para fazer a prevenção. Na última semana, Glenn Beck, 
jornalista do Canal Fox News, informou a seu público 
sobre um estudo escondido da administração Obama, 
mostrando que a Waxman-Markey custaria mais de 
1.700 dólares por ano para cada cidadão americano. 
Eles estão “rinchando”. Justamente o Presidente Ge-
orge Bush não quis assinar o Protocolo de Kyoto. E 
agora Barack Obama está pedindo 80 anos para que 
esse projeto entre em funcionamento para se fazer a 
redução.

Diz Paul Krugman: 

“Mesmo as grandes corporações estão 
perdendo a paciência com suas contradições: 
no início da semana, a Pacific Gas and Electric 
se desfiliou da Câmara Americana de Comér-
cio, em protesto às ‘tentativas de relativizar 
ou distorcer a realidade’ sobre as mudanças 
climáticas feitas pela instituição.

Portanto, o principal argumento contra 
as ações pelo clima provavelmente não será a 
afirmativa de que o aquecimento global é um 
mito. Será, por outro lado, o argumento de que 
qualquer atitude para limitar o aquecimento 
global irá destruir a economia.” 

O Sr. Zonta – Permite-me um aparte, Deputado 
Luis Carlos Heinze?

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Sim, Deputa-
do Zonta.

O Sr. Zonta – Primeiro, gostaria de cumprimentar 
V.Exa. pelo conhecimento sobre o assunto que traz à 
discussão e pela fundamentação técnica, por meio de 
depoimentos de especialistas de âmbito mundial. V.Exa. 
cita comportamentos de países cujas ONGs, que não 
cuidaram do meio ambiente em seus próprios países, 
das suas florestas, vêm aqui para nos cobrar procedi-
mentos e determinar o que devemos fazer. Nós vamos, 
sim, cuidar das nossas florestas. Nós vamos cuidar do 
nosso meio ambiente. Nossa legislação será adequada 
no sentido de preservar e de produzir também. Mas 
eles, se quiserem, que nos paguem para fazermos isso. 
Esse é um dos temas que, no novo Código Ambiental 
nacional, temos de deixar patente. Além do respeito à 
propriedade consolidada, do respeito às nossas deci-
sões, é necessário também o ressarcimento por servi-
ços ambientais. Então, V.Exa. toca num tema palpitante, 
que necessita de discussão, em relação ao qual temos 
de avançar. Precisamos ter coragem, como teve Santa 
Catarina, que produziu o seu Código Ambiental. Se me 
permite, falando em Santa Catarina, quero homenage-
ar todos os catarinenses que estão aqui em busca de 
um projeto importante, que é a aprovação da PEC nº 
471. Mas é importante que tenhamos essa coragem. 
Respeitemos, sim, o meio ambiente e incluamos o ser 
humano como um dos temas a ser preservado e um 
dos principais itens. E incluamos não só o agricultor 
como responsável pela preservação ambiental, mas 
todo ser humano que mora no meio rural ou que tenha 
outras atividades. Esse tema requer um cuidado muito 
grande, uma disciplina de aprofundamento, o que V.Exa. 
já demonstra no seu pronunciamento. Parabéns pelo 
depoimento, pelo pronunciamento e pela profundidade 
do tema que está sendo discutido.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Continuando, 
Sr. Presidente, colegas Parlamentares, o ex-Ministro 
e hoje Vice-Presidente do Banco do Brasil, Luiz Car-
los Guedes Pinto, pediu à EMBRAPA que fizesse um 
estudo sobre as florestas primárias do mundo.

Pasmem! A Ásia, há 8 mil anos, tinha 1 bilhão e 
513 milhões de hectares de florestas. Sabe quanto tem 
hoje, Deputado Moreira Mendes? Oitenta e quatro mi-
lhões. A América do Norte tinha 1 bilhão e 87 milhões 
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de hectares; tem hoje 373 – reduziram a uma terça 
parte. A Rússia tinha 1 bilhão e 175 milhões; tem hoje 
344. São as maiores reservas que existem no mundo, 
Deputado Márcio. 

Em relação às reservas no Brasil – pasmem! –, 
tínhamos 630 milhões há 8 mil anos e temos hoje 437 
milhões. Quase a metade do território brasileiro está 
coberta de floresta.

Nos Estados Unidos, preocupam-se com a eco-
nomia, enquanto no Brasil os trouxas... Ainda querem 
que nós preservemos, Deputado Moka, de 75% a 80% 
do território brasileiro.

A Europa tinha 469 milhões de hectares de flo-
resta e hoje tem apenas 14 milhões. Usaram todas 
as terras da Europa para agricultura, para construir 
indústrias, cidades, hidrovias, ferrovias, rodovias. O 
progresso chegou lá. E o Brasil será o santuário da 
humanidade!

Essa é a nossa indignação, Deputado Walde-
mir Moka. Não sou contra a preservação. Mas o que 
fizeram os europeus, os americanos, os asiáticos, os 
russos? Nada disso. Quero saber se eles vão retroa-
gir também para ficar com 75% dos seus territórios 
preservados.

Concedo um aparte ao Deputado Waldemir 
Moka.

O Sr. Waldemir Moka – Deputado Heinze, tenho 
certeza de que V.Exa. aborda um tema importante, e 
eu o temo sempre, porque, assim como V.Exa., sempre 
defendemos aqui o setor produtivo, especialmente a 
agricultura e a pecuária. Esses dados nunca chegam 
à grande mídia. Não sei por quê. Acho fundamental 
estabelecermos um debate verdadeiro. Não podemos 
debater baseados em paixões, em emoções, até para 
tirar essa pecha do produtor brasileiro de que é ele 
quem desmata. Ao contrário, somos de longe o País 
que mais preservou suas florestas no planeta. Vou dar 
um exemplo: meu Estado, Mato Grosso do Sul, tem o 
Pantanal, um dos biomas mais preservados, senão o 
mais preservado do País. E quem preservou o Pantanal 
até hoje? O produtor rural. A cidade de Bonito é uma 
das referências do ecoturismo. E o que tem em volta 
daquele santuário? Propriedades rurais. Até porque 
seria uma coisa incoerente. O produtor rural está muito 
preocupado com a água, com a vegetação, porque é 
disso que depende sua produção. Então, acho que um 
físico, um cientista tem de vir para cá e debater à luz 
da ciência e não em cima de paixões daqueles que, 
não sei se inocentemente ou por má-fé, querem criar 
um clima, como se o Brasil – principalmente o Brasil –, 
um dos países menos responsáveis por tudo isso que 
está acontecendo, tivesse de pagar a conta daqueles 
que hoje representam um terço do PIB, um terço do 

superávit e da balança comercial. Estou aqui me soli-
darizando com V.Exa., mas pedindo que façamos um 
debate com equilíbrio. Nessa Comissão Especial te-
remos de encontrar, junto com aqueles Parlamentares 
que defendem, assim como nós, o setor produtivo e 
o meio ambiente, uma legislação que seja exequível, 
que preserve e não engesse o setor produtivo.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Ouço o Depu-
tado Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputado Luis 
Carlos Heinze, relembro a V.Exa. o seguinte: em 1992, 
fui partícipe, então Presidente do Congresso Nacional, 
da Conferência de Kyoto, que se realizou no Rio de 
Janeiro. E quase todos os países foram firmatários da-
queles princípios, daquelas diretrizes, à exceção ape-
nas dos Estados Unidos. A julgar pelo desdobramento 
dos fatos ocorrentes em todo o mundo, não houve uma 
sintonia entre esses países para garantir exatamente 
a preservação do clima, do meio ambiente, tema que 
V.Exa. aborda com absoluta percuciência na tarde de 
hoje. Portanto, V.Exa. traz a debate uma questão rele-
vante. Vamos mobilizar a opinião pública, a julgar pelo 
seu pronunciamento. É isso que V.Exa. pretende, para 
garantir todas essas diretrizes, todos esses princípios 
defendidos no seu pronunciamento na tarde de hoje. 
Muito obrigado.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Muito obriga-
do. 

Ouço o nobre Deputado Moreira Mendes. 
O Sr. Moreira Mendes – Deputado Luis Carlos 

Heinze, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento 
e dizer que, assim como V.Exa., eu também, nesta 
Casa, sou movido à indignação. Sou uma pessoa in-
conformada com o tratamento que dão aos produtores 
rurais do Brasil, especialmente os da Amazônia. Se 
V.Exa., que é do Rio Grande do Sul, enfrenta proble-
mas, imagine nós, da Amazônia, que de certa forma 
fomos enganados pelo Governo Federal. É como se 
o Governo Federal tivesse cometido um estelionato 
contra cada um daqueles brasileiros que foram para 
Rondônia. Estou falando apenas de Rondônia, para 
não citar os outros Estados, o sul do Pará, o norte de 
Mato Grosso, o Tocantins. Há 40 anos nós fomos co-
lonizar aquele Estado, chamados pelo Governo Fede-
ral. A ordem era derrubar, plantar e ocupar. Hoje nós 
somos multados, vilipendiados, machucados, tratados 
na chibata, especialmente por esse maluco Ministro 
do Meio Ambiente, que não tem o que fazer, a não ser 
criar esse tipo de confusão no País. Por isso é que o 
pronunciamento de V.Exa. é oportuno. Nós temos de 
enfrentar esse problema e fazer com que o País se 
informe a respeito dessa questão. Estão vendendo a 
ideia de que nós, produtores rurais, estamos devas-
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tando todo o Brasil, acabando com tudo. Isso é uma 
mentira, é uma falácia! Isso não pode acontecer, se-
não estaremos atirando nos nossos próprios pés. São 
ONGs internacionais – V.Exa. sabe disso, Deputado 
Heinze – que manipulam a opinião pública dentro do 
Brasil, capitaneadas por maus brasileiros que estão à 
frente dessas ONGs, com dinheiro internacional, exa-
tamente para inviabilizar a produção do País. Termino 
dizendo que há 25 anos nós importávamos alimentos, 
leite, carne da Argentina. Hoje, o Brasil produz para o 
consumo interno com sobra e exporta. É o segundo 
maior produtor de alimentos do mundo. Isso incomoda 
muitos países. Por isso, usam esse pano de fundo de 
meio ambiente. Mas, na verdade, é para inviabilizar a 
produção brasileira. Parabéns a V.Exa. pelo seu opor-
tuno discurso.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Obrigado, De-
putado Moreira Mendes, pelo seu aparte.

Ouço o Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
O Sr. Márcio Reinaldo Moreira – Muito obrigado, 

Deputado Luis Carlos Heinze. Quero congratular-me 
com V.Exa. pela oportunidade do tema. V.Exa., no nosso 
Partido Progressista, é um dos ícones dessa bandei-
ra rural. Em Minas Gerais, temos convivido com um 
problema angustiante. Eu me refiro à punição de uma 
região inteira, o norte de Minas, a mata seca daquela 
região, fruto de uma legislação mal feita e mal comple-
mentada com mapas do IBGE, como se a mata seca 
do norte e do nordeste de Minas fosse uma extensão 
da Mata Atlântica e estivesse proibida, portanto, de 
plantar em qualquer hectare. Nós temos várias falhas 
na atual legislação, temos várias intenções extracam-
po rural para realmente segurar a nossa produção ou 
coisa que o valha. Acho mais do que lógico que esta 
Casa constitua essa comissão e que nós nos debru-
cemos sobre o assunto, colocando em votação novas 
matérias para corrigirmos esse processo que vai muito 
mal. Parabéns a V.Exa. e muito obrigado pela oportu-
nidade de aparteá-lo.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Lembro, Depu-
tado Antonio Carlos Magalhães Neto, que o Ministro 
Reinhold Stephanes pediu à EMBRAPA um monito-
ramento por satélite e aplicou, em cima do mapa do 
Brasil, a legislação.

Hoje, nós temos 229 milhões de hectares com 
unidades de conservação em terras indígenas; 144 
milhões de hectares com áreas de preservação per-
manente; 268 milhões de hectares com reserva legal. 
São, no total, 506 milhões de hectares. E ainda querem 
que preservemos mais do que isso. 

Imaginem engessar 500 milhões de hectares de 
terra no Brasil! São quase três quartos do nosso ter-

ritório engessados. Imaginem usarmos apenas 210 
milhões de hectares com agricultura e pecuária! 

O Deputado Moreira Mendes fez a observação. 
Isso é uma barreira ambiental. O Brasil já superou bar-
reiras sanitárias, barreiras trabalhistas, barreiras alfan-
degárias e ainda é o primeiro produtor e exportador de 
açúcar, de café, de suco de laranja, de carne bovina e 
de frango; o segundo, de álcool, de tabaco, de complexo 
de soja; o terceiro, de milho; o quarto, de suíno. Assim 
é o Brasil. Agora, vem a barreira ambiental. 

A nossa agricultura e a nossa pecuária represen-
tam hoje quase 40% do PIB, o chamado agronegócio. 
Imagine, Deputado Márcio, se pudéssemos utilizar mais 
200, 300 milhões, desses 500 milhões de hectares! 

Que país deixa áreas como as nossas para pre-
servação ambiental? Os ricos de lá não deixam. So-
mente os trouxas, os pobres do Brasil, os irmãos do 
Norte, por exemplo. São 29, 30 milhões de brasileiros 
que vivem, na sua maioria, miseravelmente. Aqui vai 
se tornar um santuário da humanidade. 

Então, a nossa grande indignação é essa. O que 
nós estamos preconizando em nosso Estado? Em 
nosso Estado existem 100 mil produtores de fumo. Se 
aplicarmos a lei, 60 mil pararão de trabalhar hoje. Há 
25 mil produtores de uva, de alho. Se a legislação for 
aplicada, 15, 16 mil pararão de plantar hoje. No nosso 
Estado, plantam-se 1 milhão e 100 mil hectares de ar-
roz. Se a legislação for aplicada, 500, 600 mil hectares 
deixarão de ser plantados hoje. Assim é com o suíno, 
com o frango, com o gado de leite – 35% param de 
produzir hoje; 20% da soja, do trigo, do milho deixam 
de ser plantados. Imaginem os reflexos para a eco-
nomia do meu Estado! Mais de 100 mil propriedades 
fechariam as porteiras hoje, mais de 800 mil trabalha-
dores perderiam seus empregos. O que o Governo 
iria fazer com essa gente? Essa é a preocupação que 
nós temos.

Por isso, o que nós estamos levantando hoje, 
Deputado Márcio? Apenas 6 milhões de brasileiros, 
que são produtores rurais neste País, estão pagando 
a conta. O que eu quero? Que os 190 milhões de bra-
sileiros paguem essa conta. 

Será que os amigos que vieram aqui pela PEC, 
que são profissionais liberais – médicos, industriais, 
comerciantes –, que são funcionários públicos, estão 
dispostos a pagar essa conta? Estão cobrando essa 
conta dos agricultores. Eles não querem pagá-la so-
zinhos.

E agora, o que eu quero, mais do que tudo – 
estou dizendo isso hoje nesta tribuna e não vou me 
cansar de dizer tantas vezes quantas forem necessá-
rio, Deputado ACM Neto –, é que o mundo rico pague 
essa conta. 
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Quem poluiu? quem causou o desequilíbrio am-
biental? A China, o Japão, os Estados Unidos da Amé-
rica do Norte e a Europa. Foram os países ricos que 
causaram mais de 90% da poluição do mundo. O que 
eles vão pagar? Estão dando uma esmola para as po-
lícias ambientais. O Deputado, que já foi Secretário de 
Segurança, sabe que no Estado vem dinheiro para as 
PATRAMs da vida punirem os pequenos, os médios e 
os grandes agricultores, mas não vem dinheiro para se 
fazer um programa de preservação. Eles têm de pagar 
um imposto internacional para fazermos um grande 
programa de preservação. 

Já disse, Deputado ACM Neto, que quem está 
discutindo essa questão é o Ministério das Relações 
Exteriores, é o Ministério do Meio Ambiente. E onde 
está o Ministério da Agricultura? Onde está a Comis-
são de Agricultura, que defende, hoje, 260 milhões de 
hectares, que nós precisamos neste País? 

O que nós queremos é que o mundo desenvol-
vido coloque dinheiro. Aí, sim, vamos receber por ser-
viços ambientais. 

Ouço o Deputado Enio Bacci. 
O Sr. Enio Bacci – Apenas gostaria de cum-

primentá-lo, Deputado Luis Carlos Heinze, por todo 
o trabalho que V.Exa. tem feito em defesa do nosso 
produtor. Lamentavelmente, muitos governantes, em 
âmbito municipal, estadual e até nacional, não veem 
na agricultora a maior fonte geradora de empregos. 
Muitas vezes vemos governantes oferecendo uma sé-
rie de benefícios a empresas que vão gerar 100, 200 
empregos. Parece que não percebem que é a agricul-
tura que pode gerar milhões de empregos neste País, 
por meio de um processo inverso, que leve de volta 
para o campo aqueles que saíram de lá e foram para 
a cidade em busca de emprego, mas não conseguiram 
o que queriam. V.Exa. está de parabéns pelo trabalho 
que tem feito. Quero dizer que o Rio Grande se orgu-
lha de ter um Parlamentar como V.Exa. nessa luta pela 
agricultura, nessa luta por aqueles que trabalham e 
produzem comida para o mundo. Parabéns. 

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Queremos, nesta 
Casa, somar forças, sem interesse de partido políti-
co. Somos todos interessados: o Rio Grande e todo o 
País. Todos os Estados têm de se unir, independente-
mente de partido, na defesa do Brasil, porque estão 
querendo rifar o País. Quem está por trás disso? Al 
Gore, que foi Vice-Presidente dos Estados. Ele está 
vasculhando e palmilhando nossa Amazônia. Daqui 
a pouco estarão vendendo crédito de carbono. Estão 
rifando nosso País, repito. 

Fala-se muito na riqueza do pré-sal. Imagine, De-
putado Enio Bacci, se em 500 milhões de hectares fosse 
cobrado um arrendamento do boi, do leite, da soja, do 

arroz, do trigo, da floresta e se o mundo pagasse um 
valor pelo que deixou de produzir! Se estão produzin-
do, com 260 milhões, 40% do PIB do Brasil, o que se 
poderia produzir em mais 500 milhões de hectares? 
Deixam de produzir, mas têm de receber. 

Será que o mundo rico estará disposto a pagar? 
Queremos que paguem um imposto pesado, para que 
possamos preservar a Amazônia. Sou a favor da preser-
vação. Quero trabalhar e lutar pelos brasileiros, assim 
como Barack Obama, que está pedindo 80 anos, junto 
ao Presidente da China, para se adaptar à nova lei. 

Por que os trouxas no nosso Estado, Deputado 
Enio Bacci, estão sofrendo ações de promotores? 

Hoje o presidente do Sindicato Patronal de Pa-
nambi me ligou dizendo que o promotor está ferrando 
pequenos agricultores, querendo cobrar Lei Ambiental. 
Imaginem! São milhões de ações no País. Justamente 
esse produtor que não tem financiamento no banco, 
não tem recurso para plantar sua lavoura tem de fazer 
um programa de preservação. 

Sou a favor de um imposto para todos os brasi-
leiros e principalmente para os países ricos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Conforme eu havia anunciado, concederei a 
palavra ao último orador inscrito no Pequeno Expedien-
te, a quem fiz uma solicitação para que colaborasse 
com a Mesa, ficando entre os 2 oradores do Grande 
Expediente. 

O Deputado Capitão Assumção, que terá 5 mi-
nutos, falará antes de eu conceder a palavra ao De-
putado Albano Franco.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Antes de dar prosseguimento à sessão, esta 
Mesa dá conhecimento ao Plenário do seguinte

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no 
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista 
a ocorrência de vaga, nos termos do art. 238, inciso 
II, do Regimento Interno, decorrente da renúncia do 
Sr. Deputado José Múcio Monteiro, PTB/PE, declara, 
nos termos do art. 241, inciso I, c/c o art. 4º, § 7º, do 
Regimento Interno, efetivado como titular do mandato 
de Deputado Federal o Sr. Charles Lucena, PTB/PE, 
a partir de 29 de setembro de 2009. – Publique-se e 
proceda-se aos registros pertinentes.

Brasília, 29 de setembro de 2009. – Michel Te-
mer, Presidente da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Capitão As-
sumção. S.Exa. dispõe de 5 minutos.
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O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, nobre Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
Sras. e Srs. Deputados, venho me pronunciar acerca 
de uma notícia publicada no jornal A Gazeta, do Esta-
do do Espírito Santo, no dia 20 de setembro de 2009, 
sob o título Caso Alexandre: agora é questão de vestir 
a carapuça.

Talvez a Nação brasileira não se recorde de que, 
em 24 de março de 2003, o Juiz Alexandre Martins de 
Castro Filho, que era capixaba, foi assassinado. Na 
véspera do seu falecimento, ele procurou sua perso-
nal trainer, Júlia Eugênia Fontoura, e disse o seguinte: 
“Se eu morrer, responsabilize o Governador do Esta-
do, Paulo Hartung”. Aquele a quem venho chamando 
constantemente de imperador do Estado do Espírito 
Santo. No dia seguinte o juiz apareceu morto.

Quem investigou o crime foi o lacaio do imperador, 
o Secretário midiático Rodney Miranda, que não pode 
ver uma câmera de televisão – parece até que fugiu de 
Hollywood. Ele se uniu ao sombra do Juiz Alexandre, 
o Juiz Carlos Eduardo Lemos, e a Luiz Eduardo Soa-
res, autor de Meu Casaco de General, e escreveram 
um livro. Apropriaram-se do nome do meu Estado para 
dar título a ele: Espírito Santo. 

Nesse livro, essas 3 figuras errantes incriminam 
sumariamente policiais militares do Estado. Mas em 
nenhuma página desse livro intitulado Espírito Santo 
eles dois, pelas letras do Sr. Luiz Eduardo Soares, se 
referem a essa personal trainer, que afirma catego-
ricamente, em declaração oficial, que na véspera do 
homicídio do Juiz Alexandre Martins ele teria dito: “Se 
eu perder a minha vida, responsabilize o Governo do 
Estado”. 

Eles se aproveitam do estado policialesco do Espí-
rito Santo para acusar sumariamente policiais militares 
pelo envolvimento da morte do Juiz Alexandre Martins. 
Isso é mais uma aberração da cúpula da Segurança 
Pública e do Governador imperador. O objetivo é tirar 
o foco da segurança pública.

Lembro a todos que estão assistindo à TV Câmara 
que o Espírito Santo, lamentavelmente, ocupa o segun-
do lugar no pódio de homicídios dolosos. É detentor 
de medalha de prata, caminhando para a conquista da 
medalha de ouro. Gostaria que o Estado estivesse no 
último lugar, mas não está. Eles preferem gastar exor-
bitâncias em propagandas midiáticas, como essa. 

Sr. Presidente, chegaram ao ponto de escrever 
um livro mentiroso, intitulado Espírito Santo, no qual 
contam passagens quixotescas. O que vemos ali é uma 
viagem. Parece que eles usaram alguns alucinógenos 
para escrever esse livro. Como eles têm a verdade no 
Estado do Espírito Santo, o que fizeram? Disseram: 

“Vamos responsabilizar aqueles que não podem se 
manifestar por conta de um regulamento atrasado. 
Vamos responsabilizar policiais militares. Vamos tirar 
o relatório da senhorita Júlia Eugênia Fontoura (foi a 
personal trainer do Juiz Alexandre Martins de Castro 
Filho) e responsabilizar os que são explorados 24 ho-
ras por dia no Governo do imperador capixaba, o Sr. 
Paulo Hartung”.

Ninguém desse canal calará a nossa voz nem nos 
impedirá de dizer a verdade. No Espírito Santo, alguns 
canais já estão começando a se manifestar a respeito 
das atrocidades do Governo despótico do Sr. Paulo 
Hartung e do Secretário midiático Rodney Miranda.

Deixo registrado o nosso repúdio a esse livro 
Espírito Santo.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para in-
formar que estamos sendo acompanhados pelo Cor-
po de Bombeiros do Pará, por intermédio do Capitão 
Bentes e de todos os policias e bombeiros militares 
daquele Estado.

Registro, também, Sras. e Srs. Deputados, que 
estamos ansiosos pela aprovação da PEC nº 300 nes-
ta Casa. Neste momento, a Comissão Especial está 
reunida no Plenário nº 11, tratando, em audiência pú-
blica, dos caminhos a serem norteados para que o 
piso salarial nacional seja reconhecido pela primeira 
vez na Nação brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre De-
putado Gonzaga Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
serei brevíssimo.

Sras. e Srs. Deputados, na semana passada esta 
Casa fez justiça, votando a PEC dos Vereadores. E hoje 
votaremos a Proposta de Emenda à Constituição nº 
471 – a PEC dos Cartórios. (Palmas nas galerias.) 

Fui Constituinte e trabalhei nesta Casa para que 
evitássemos os “trens da alegria”, que existiam. Mas 
temos de ser justos. Há pequenos cartórios do interior 
do Estado de Pernambuco, região que represento nesta 
Casa. Se essa PEC não for aprovada, esses cartórios 
fecharão suas portas. Não queremos isso. Fazendo 
justiça, votaremos favoravelmente a ela. 

Sras. e Srs. Deputados, peço a V.Exas. que apro-
vemos hoje, se possível, a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 471 – a PEC dos Cartórios.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Informo às pessoas que estão nas galerias, e 
que são muito bem-vindas – faremos todo o esforço 
para que haja a votação da PEC ainda no dia de hoje 
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–, que são proibidas manifestações. Peço compreen-
são quanto às normas regimentais da Casa. Vamos, 
portanto, evitar aplausos ou outros tipos de manifes-
tação. Sei que muitos Parlamentares, hoje, ainda se 
pronunciarão a favor da PEC.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
com a anuência do nobre orador, que já acenou frater-
nalmente que me permitiria fazê-lo, destaco o encontro 
realizado no Município de Redenção, no meu Estado, 
em favor da Universidade de Língua Portuguesa, a 
segunda universidade federal que tem um caráter in-
tegracionista. Além de Portugal, todos os países lusó-
fonos farão parte da UNILAB.

É um regime de urgência que estou pleitean-
do, com o apoio de todas as Lideranças, objetivando 
acelerar o processo de apreciação da UNILAB, Uni-
versidade Federal de Língua Portuguesa instalada em 
Redenção, no Ceará.

Durante evento promovido, em praça pública, a 
população do Município cearense de Redenção reivindi-
cou do Congresso Nacional maior celeridade no exame 
e consequente votação do projeto governamental que 
cria a Universidade de Língua Portuguesa, enviado ao 
Poder Legislativo pelo Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e ainda pendente de acolhimento pela Câmara 
dos Deputados e, a seguir, do Senado Federal.

Presente à reunião, no logradouro principal da-
quela cidade, juntamente com a Prefeita Cimar Torres, 
do seu colega de Acarape, Acélio Freitas, além de Ve-
readores e lideranças comunitárias, a tônica das dis-
cussões foi, exatamente, a indispensável urgência para 
que o Parlamento decida, afinal, sobre proposição de 
inquestionável relevo para as nações de língua portu-
guesa, a começar por Portugal, Angola, Moçambique, 
Guiné Bissau, Cabo Verde, Timor Leste, São Tomé e 
Príncipe, todos compondo um programa integracionista 
que, ali, será efetuado por meio da UNILAB.

Dispus-me, na ocasião, a pleitear rito especial 
para que os membros deste Plenário deliberem a 
respeito, permitindo que a matéria prossiga em seu 
trâmite, submetida, também, à definição da Casa Pre-
sidida por José Sarney e da qual fui membro em pas-
sada legislatura.

Mencione-se, por oportuno, que a Comissão de 
Educação, presidida pela nossa colega Maria do Rosá-
rio, já emitiu unanimemente parecer favorável, achan-
do-se pendentes os pronunciamentos das Comissões 
de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.

Aproximando-se o final da presente Sessão Le-
gislativa, torna-se, pois, imperiosa a conclusão do en-
cargo que nos foi cometido, que não mais comporta 
delongas, prejudiciais a um megaempreendimento que 
revolucionará o ensino superior do País.

Daí o apelo que transmito, também, ao Presidente 
Michel Temer, objetivando contar com o seu impres-
cindível apoio, inserindo na Ordem do Dia um item tão 
relevante para o Brasil e a lusofonia.

Amanhã, possivelmente, o Governador Cid Go-
mes estará naquela urbe, assinando os atos formais 
de aquisição do terreno que sediará a UNILAB, em 
mais um passo decisivo para a viabilização de algo 
extraordinário na área universitária.

A UNILAB está prestes a transforma-se em es-
plêndida e magnífica realidade. 

Muito grato a V.Exa., Sr. Presidente, e ao nobre 
Senador e Deputado, Deputado e Senador Albano 
Franco. Coincidentemente, S.Exa. e eu participávamos 
das 2 Casas Legislativas do País.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Albano Fran-
co, que disporá de até 25 minutos para o seu pronun-
ciamento.

O SR. ALBANO FRANCO (PSDB – SE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Sras. e Srs. Deputados, há 1 ano, 
precisamente no dia 15 de setembro de 2008, a falên-
cia do Banco Lehman Brothers, nos Estados Unidos, 
deflagrava o inicio da maior recessão da economia 
mundial desde a Grande Depressão dos anos 30.

Os rápidos efeitos provocados pela violenta res-
trição do crédito em escala global atingiram indistinta-
mente todos os países, especialmente os mais desen-
volvidos, com consequências danosas para o comércio 
internacional, e decretaram a interrupção de um ciclo 
virtuoso de quase uma década de crescimento da 
economia mundial – um crescimento cuja taxa média 
anual era superior a 5%. 

Lamentavelmente, o Brasil não pontificou na li-
nha de frente do crescimento registrado nesse ciclo, a 
exemplo de seus congêneres do BRIC – Rússia, Índia 
e China, que expandiram suas economias a taxas su-
periores a 8% ao ano, em média, enquanto patinamos 
na pálida média de 2,5% anuais.

Os impactos negativos da crise sobre o nosso País 
foram consideráveis, principalmente no que diz respeito 
à indústria, o setor de maior dinamismo, que, em 2008, 
sofreu o acentuado recuo de 7,4% e, até o momento, 
continua apresentando índices negativos em relação 
ao ano anterior, tendo acumulado, segundo o IBGE, 
significativa queda de 14,7% na produção física. 
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É bem verdade, Sr. Presidente, que as tempes-
tivas e consequentes medidas conjunturais adotadas 
pelo Governo no início da crise, a exemplo da deso-
neração tributárias relativas a setores como o auto-
motivo e o de eletrodomésticos da linha branca, foram 
capazes de gerar efeitos positivos em suas respecti-
vas cadeias produtivas e, dessa forma, contribuir para 
que não houvesse acentuada queda da demanda, de 
maneira a mergulhar a economia numa recessão de 
consequências imprevisíveis.

Também há de se mencionar a expansão do cré-
dito via bancos oficiais, o que, em parte, destravou o 
mercado financeiro interbancário.

O SR. MAURO BENEVIDES – Permite-me V.Exa., 
Deputado Albano Franco, uma breve intervenção?

O SR. ALBANO FRANCO – Com o maior pra-
zer. 

O Sr. Mauro Benevides – Quero apenas me 
solidarizar com V.Exa., dada a sua autoridade de Par-
lamentar proficiente e de empresário e a sua visão 
globalizada dos problemas do Brasil e do próprio mun-
do. As referências formuladas em seu discurso estão 
corroboradas na entrevista com o economista alemão 
Alexander Busch que o jornal O Globo publicou no úl-
timo domingo. Destaca o referido economista nessa 
entrevista que as providências adotadas pelo Brasil 
farão com que nos tornemos uma potência mundial. E 
a apreciação que V.Exa. inicia aponta para esse rumo, 
que esperamos ver concretizado no menor espaço de 
tempo possível. Cumprimento V.Exa. pelo magnífico 
pronunciamento que faz na tarde de hoje. 

O SR. ALBANO FRANCO – Nobre Deputado 
Mauro Benevides, V.Exa. é uma referência nesta Casa 
e no Congresso Nacional e como homem público bra-
sileiro. Aprendi a admirá-lo desde quando convivi com 
V.Exa. no Senado Federal, onde, inclusive, foi meu 
Presidente. V.Exa., pelo seu espírito público e pelo 
seu estudo, principalmente sobre a nossa região, me-
rece o meu respeito. O aparte de V.Exa. vem valorizar 
e dignificar este pronunciamento. 

Muito agradecido, nobre Deputado e Senador 
Mauro Benevides.

Todavia, Sr. Presidente, convém mencionar que os 
efeitos da crise não foram infinitamente mais devasta-
dores porque o Brasil possui um setor financeiro sólido 
e bem estruturado, diferentemente de outros países, 
notadamente os Estados Unidos, que expandiram o 
crédito ilimitadamente e de maneira imprudente, sem 
considerar as garantias dos tomadores, o que gerou 
a chamada bolha imobiliária ou subprime, como ficou 
conhecida. 

Como dever de justiça, devemos aqui relembrar 
que a solidez do nosso sistema bancário se deve ao 

Programa de Estímulo à Reestruturação do Sistema 
Financeiro Nacional – PROER, implementado na se-
gunda metade dos anos 90, no emblemático Governo 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Mas, Sras. e Srs. Deputados, os claros indícios 
de melhoria da economia mundial e, particularmente, 
da brasileira nos remetem agora ao desafio da reto-
mada do crescimento em bases sustentáveis, na qual 
o investimento, a inovação e a preservação ambiental, 
e não apenas o consumo, deverão constituir o carro-
chefe, nesse novo processo de expansão econômica no 
período pós-crise. E, inevitavelmente, será uma época 
de acirrada competitividade em face da reestruturação 
e do fortalecimento das economias dos países desen-
volvidos mais atingidos pela recessão. 

Como sabemos, a taxa de investimento da eco-
nomia brasileira é extremamente baixa quando com-
parada à dos demais países do BRIC, que investem 
mais de 38% do PIB anualmente.

Com o maior prazer, concedo um aparte ao nobre 
colega Deputado Ricardo Tripoli.

O Sr. Ricardo Tripoli – Nobre Deputado Albano 
Franco, V.Exa. já emprestou seu talento ao Senado e, 
com certeza, ainda voltará a fazê-lo. Fará falta à Câma-
ra Federal, mas dará dignidade ao Senado. O pronun-
ciamento de V.Exa. nesta tarde demonstra sua altivez. 
A análise econômica que realiza, não só da questão 
norte-americana, mas do contexto mundial, traz uma 
reflexão para que nós, brasileiros, mudemos a manei-
ra de promover o desenvolvimento do País. E é dessa 
forma que V.Exa., que já presidiu várias associações 
de classe, inclusive, a maior delas, a do empresariado 
brasileiro, esteve à frente do Governo do seu Estado e 
já passou por vários cargos públicos, demonstra por que 
tem sido referência para a nossa bancada – a bancada 
do PSDB –, especialmente no que respeita à fixação 
de metas para a economia nacional. E fico muito feliz 
em vê-lo hoje fazendo esse pronunciamento, que, te-
nho certeza, muito vai contribuir para que os demais 
Deputados da nossa bancada e o Congresso Nacional 
como um todo reflitam suas palavras. Deve-se buscar 
as informações, como V.Exa. fez, e trazê-las à tona, 
para que haja ampla consciência acerca das questões 
econômicas e financeiras do nosso País. Agradeço a 
V.Exa. a oportunidade do aparte, e ressalto que, como 
sempre, o nobre colega colabora – e muito – para o 
desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento 
sustentável do nosso País. Muito obrigado. Era o que 
tinha a dizer.

O SR. ALBANO FRANCO – Deputado Ricardo 
Tripoli, meu correligionário, amigo e companheiro, mui-
to me orgulham e me incentivam as suas generosas 
palavras. Obrigado pelo incentivo a continuar nessa 
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luta em favor do desenvolvimento do País. V.Exa. é 
respeitado em todo o Brasil, em especial em São Pau-
lo em razão do cargo que exerceu de Presidente do 
Poder Legislativo, e é um expert na questão do meio 
ambiente nesta Casa e no País. Agradeço penhora-
damente a V.Exa., que valorizou este pronunciamento 
com seu aparte.

Ouço, com muito prazer, o ilustre Deputado de 
Pernambuco Edgar Moury.

O Sr. Edgar Moury – Deputado Albano Franco, 
faço este aparte apenas para dizer a V.Exa. que seu 
pronunciamento na tarde de hoje, sem dúvida ne-
nhuma, é o que eu gostaria de fazer neste instante. 
Concordo integralmente com suas palavras e louvo o 
momento adequado em que faz suas considerações. 
Encerrando minha breve intervenção, gostaria, por 
questão de justiça, de deixar registrado neste aparte 
que V.Exa. me concede que não há de se negar que 
o País está nesta situação, entre outras coisas, em 
razão das medidas tomadas a tempo pelo Governo 
Federal – e, também por questão de justiça, estendo 
esta observação sobretudo ao Presidente do Banco 
Central, Henrique Meirelles. Também está aqui para 
apartear V.Exa. o nosso amigo de Minas Gerais, De-
putado Fábio Ramalho.

O SR. ALBANO FRANCO – Nobre Deputado Ed-
gar Moury, agradeço a V.Exa., Parlamentar autêntico, 
de posições desassombradas aqui e no seu Estado, 
merecedor sempre do respeito dos seus colegas, as 
palavras. O aparte de V.Exa. vem engrandecer o pro-
nunciamento que faço nesta tarde.

Deputado Edgar Moury, obrigado pelo seu valo-
roso e agradável aparte.

Com muito prazer, ouço o Deputado Fábio Ra-
malho, meu amigo e nobre Deputado de Minas Gerais, 
que honra e dignifica esta Casa.

O Sr. Fábio Ramalho – Deputado Albano Franco, 
é uma alegria ouvir o seu belo pronunciamento, como 
também é uma alegria imensa saber que nesta Casa 
há homens como V.Exa. Sei das amizades que tem por 
este Brasil afora e sei, sobretudo, dos amigos que aqui 
o admiram. É uma satisfação apartear um dos homens 
públicos mais brilhantes que tive a oportunidade de 
conhecer, um amigo, um Parlamentar sincero, ilibado 
e puro. Parabéns, Deputado.

O SR. ALBANO FRANCO – Deputado Fábio 
Ramalho, agradeço a V.Exa. as palavras generosas e 
amigas, que incentivam meu pronunciamento e reco-
nhecem meu esforço. V.Exa. também é um companheiro 
sempre presente em todos os acontecimentos nesta 
Casa e na luta em favor de Minas Gerais e do Brasil. 

Muito obrigado, Deputado Fábio Ramalho.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em outras 
palavras, para que este padrão de crescimento base-
ado no consumo se mantenha, será totalmente indis-
pensável que o investimento na produção em bens e 
serviços cresça a taxas elevadas, a fim de atender ao 
aumento continuado da demanda. Caso isso não acon-
teça, as pressões sobre os preços serão inevitáveis, 
o que obrigará o Banco Central a elevar a taxa básica 
de juros, medidas cujas consequências nefastas para 
a economia são conhecidas de todos. 

Sem dúvida, urge que os investimentos voltem a 
fluir em taxas substanciais. A queda de 17% na Forma-
ção Bruta de Capital Fixo – FBCF, no segundo trimes-
tre deste ano em relação ao mesmo período do ano 
passado, é a pior da série histórica iniciada em 1996, 
segundo informações da Dra. Rebeca Palis, Gerente de 
Contas Trimestrais do IBGE. Esse acentuado declínio 
foi provocado principalmente pela vertiginosa redução 
da produção doméstica de máquinas e equipamentos, 
setor da indústria que mais sofreu com a crise.

A propósito, devemos enaltecer a acertada e 
tempestiva decisão do Presidente Michel Temer de 
criar as Comissões Especiais para avaliar os efeitos 
da crise sobre os diversos setores da economia brasi-
leira. E, escolhido pelo meu partido, o PSDB, presidi a 
Comissão destinada ao exame e à avaliação da crise 
econômico-financeira e sua repercussão na indústria, 
cujo relatório final, de autoria do insigne Deputado Pe-
dro Eugênio, indicou medidas destinadas a minorar os 
efeitos da crise sobre o setor de bens de capital. 

Com efeito, a Comissão propôs a desoneração 
tributária com redução a zero do IPI e autorização 
temporária para o aproveitamento integral do crédito 
referente à contribuição para o PIS/PASEP e à contri-
buição para a COFINS no próprio mês de aquisição 
de máquinas, equipamentos, bem como a depreciação 
integral de bens de capital destinados à incorporação 
ao ativo fixo, no prazo de 12 meses subsequentes à 
compra. Trata-se da depreciação acelerada, para efei-
to do cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido, medida esta de grande 
eficácia para estimular o investimento.

Entretanto, Sr. Presidente, as medidas propostas 
pela Comissão são de ordem conjuntural, ou seja, in-
dicadas para sanar uma situação emergencial e mo-
mentânea. Concomitantemente, há de se priorizar o 
planejamento de longo prazo da economia brasileira, 
para que o Brasil enfrente os novos tempos, marcados 
pela acirrada competitividade do pós-crise. Para tanto, 
será absolutamente imprescindível urgente retomada 
das discussões no âmbito dos Poderes Executivo e 
Legislativo no que diz respeito àquelas medidas fun-
damentais voltadas para a promoção da modernização 
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institucional do País, notadamente nas áreas tributária, 
trabalhista e previdenciária, cujo rombo este ano já 
atingiu 29 bilhões. Essas são medidas indispensáveis 
para a elevação da taxa de poupança e de investimen-
to, sem a qual o País não avançará no seu processo 
de desenvolvimento. 

Convém assinalar que o Brasil é um dos poucos 
países que tributam o investimento, as exportações e 
o emprego, o que é uma total insensatez em termos 
de racionalidade tributária e evolução socioeconômica. 
Além do mais, a elevada e cada vez mais crescente 
carga tributária, que atualmente gira em torno de 37% 
do PIB, vem constituindo forte entrave ao crescimento, 
pois penaliza excessivamente o setor privado. Além 
disso, o Governo gasta mal o produto da arrecadação, 
ao elevar consideravelmente as despesas de custeio 
em vez de investir em infraestrutura.

Todos sabem da precariedade das rodovias fe-
derais, do congestionamento nos portos e aeroportos, 
da baixa oferta de energia elétrica para sustentar o 
crescimento da economia – isso para não mencionar 
a inferior qualidade do ensino público, a insuficiente 
oferta dos serviços de saúde para a população mais 
carente e o caos na segurança pública.

E quando nos referimos às dificuldades infraes-
truturais que impedem o desenvolvimento do País, não 
podemos deixar de mencionar a lenta execução do 
PAC, programa concebido pelo Governo para acelerar 
o crescimento, mas que, até o momento, não ganhou 
a velocidade de cruzeiro e cujas obras encontram-se 
no nascedouro – muitas delas ainda não saíram se-
quer do papel.

Em Sergipe mesmo, cujo povo temos a honra 
de representar nesta Casa, até o momento não se 
registra o início de nenhuma obra de infraestrutura 
de real interesse para o desenvolvimento do Estado 
com recursos do PAC, como a duplicação da BR-101, 
a pavimentação da rodovia BR-235, ligando Carira a 
Jeremoabo, na Bahia, a ampliação do Aeroporto de 
Aracaju e a elevação da capacidade operacional do 
Porto de Sergipe, com a instalação de um terminal 
para movimentação de carga geral, entre outras obras 
de importância para o desenvolvimento sergipano, 
como a inclusão do Estado na malha ferroviária da 
Transnordestina. 

É bem lamentável, Sr. Presidente, que o Programa 
de Parcerias Público-Privadas não tenha prosperado. 
Sem dúvida, seria uma estratégia inteligente para atrair 
investimento privado para projetos de infraestrutura. En-
tretanto, devido à ausência de marcos regulatórios bem 
definidos e em face da intervenção e do cerceamento 
das Agências Reguladoras pelo Governo, o empresa-
riado não se sentiu seguro quanto ao fiel cumprimento 

dos contratos. Agora mesmo, encontra-se nesta Casa, 
para exame, o projeto de lei que estabelece o marco 
regulatório para exploração de petróleo nas camadas 
do pré-sal, cujo escopo se baseia no sistema de par-
tilha, tendo a PETROBRAS como única operadora e 
a PETRO-SAL, nova empresa estatal a ser criada, 
como representante do Governo ou “o olho do Estado 
nos consórcios”, nas palavras do Presidente Haroldo 
Lima, da ANP, pronunciadas em recente audiência 
pública na Comissão de Desenvolvimento, Economia 
e Indústria. Como complemento, será criado o Fundo 
Soberano com a incumbência de gerir os recursos do 
Estado provenientes da exploração, depois de abatidos 
os investimentos efetuados e os custos de operação. 
Esse Fundo, somado aos royalties provenientes da ex-
tração do petróleo, constituirá importante instrumento 
de desenvolvimento, se utilizado convenientemente na 
redução das disparidades regionais e sociais persis-
tentes em nosso País.

Esse arranjo institucional para a exploração do 
pré-sal se espelha principalmente na experiência no-
rueguesa, que assegurou ao Estado total controle da 
produção de petróleo em áreas de alta produtividade, 
ao tempo em que estabeleceu cuidadoso programa 
de investimentos dos recursos oriundos da explora-
ção petrolífera.

Trata-se, indubitavelmente, de uma forma racional 
para explorar a riqueza petrolífera do pré-sal, em favor 
do Brasil e do povo brasileiro, sem cair na tentação 
do gasto fácil e predatório que as enormes receitas 
provenientes da extração do óleo proporcionam. Esse 
fato, conhecido como a “doença holandesa”, ocorreu 
em outros países que não utilizaram de parcimônia 
na exploração e na aplicação dos recursos e, assim, 
liquidaram com seus parques industriais e não logra-
ram acabar com a pobreza.

Mas, Sr. Presidente, o Brasil aguarda ansiosa-
mente que a fixação do marco regulatório do pré-sal 
estabeleça ampla e nova fronteira de investimentos, 
uma fronteira capaz de gerar poderosos efeitos ger-
minativos sobre o setor industrial e de serviços, es-
pecialmente sobre a indústria de bens de capital e 
também efeitos multiplicadores sobre o emprego e a 
geração de renda.

A Sra. Vanessa Grazziotin – Um aparte, Depu-
tado Albano Franco?

O SR. ALBANO FRANCO – Com muito prazer, 
ouço V.Exa., Deputada Vanessa Grazziotin.

A Sra. Vanessa Grazziotin – Se V.Exa. me per-
mite, primeiro, quero dizer que tenho muita honra em 
fazer parte da Comissão de Desenvolvimento Econômi-
co ao lado de V.Exa., um dos Parlamentares que mais 
contribuem para que ela desenvolva um bom trabalho. 
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Eu me espelho muito no seu posicionamento, apesar 
de termos algumas divergências. Acho que vivemos 
no Brasil um importante momento. Como diz V.Exa., 
vamos decidir, definir – a Casa, o Congresso Nacio-
nal – o novo marco legal estabelecido para a atividade 
petrolífera, porque as reservas contidas no pré-sal são 
suficientes, sem dúvida alguma, para mudar a feição e 
transformar o Brasil, marcado pela desigualdade social, 
numa nação mais desenvolvida, que trate de forma mais 
igual e justa toda a sua população. Sei, nobre Depu-
tado, que V.Exa. deu, dá e vai dar grande contribuição 
para a construção desse país melhor. Fiz questão de 
aparteá-lo para dizer que o povo de Sergipe – tenho 
certeza – está muito bem representado no Congresso 
Nacional. Parabéns a V.Exa., nobre Deputado.

O SR. ALBANO FRANCO – Deputada Vanes-
sa Grazziotin, o aparte de V.Exa. me gratifica, anima, 
estimula e honra, principalmente porque todos nesta 
Casa acompanhamos o trabalho de V.Exa., uma mu-
lher guerreira, sempre presente e lutando não só em 
defesa das brasileiras, mas também e especialmente 
da Amazônia. Sou testemunha, inclusive, quando visitei 
a Zona Franca de Manaus, de que V.Exa. é a primeira 
a brigar pelos interesses daquela região.

Realmente, envaidece-me e me orgulha o seu 
aparte. Sabe V.Exa. também que temos as mesmas 
preocupações com o social. Muitas vezes divergimos 
nos detalhes, mas o conceito, o princípio e os valores 
são os mesmos.

Muito obrigado, Deputada Vanessa, pelo apar-
te.

A propósito, Sr. Presidente, segundo estimativas 
de BNDES, encarregado de elaborar a política indus-
trial para a cadeia produtiva do pré-sal, dois terços 
dos equipamentos serão produzidos no País, o que 
demandará investimentos de 80 bilhões de dólares 
em 10 anos. Fora isso, a PETROBRAS tem um plano 
de 174 bilhões de dólares para os próximos 5 anos, 
e, segundo declarações recentes do Presidente da 
empresa, Sérgio Gabrielli, o pré-sal vai gerar mais de 
240 mil empregos até 2016.

Ainda no amplo capítulo da modernização tribu-
tária, é necessária e urgente uma melhor redistribuição 
dos recursos arrecadados entre os entes federados, 
considerando que a União concentra 65% da arreca-
dação, cabendo aos Municípios menos de 10% de toda 
a receita de impostos. Trata-se de brutal concentração 
de renda, com consequências as mais danosas, para 
a melhoria das condições de vida nas cidades, onde 
vivem mais de 80% da população brasileira.

Todos nós, Parlamentares, sabemos e somos 
testemunha da grande penúria em que se encontram 
as Prefeituras, atualmente agravadas com a crise fi-

nanceira que reduziu sensivelmente o Fundo de Par-
ticipação dos Municípios – FPM, a principal receita da 
grande maioria dos Municípios e a quase totalidade 
nas regiões mais pobres.

É, portanto, urgentíssimo, que se destinem mais 
recursos do bolo tributário para as Prefeituras, a fim 
de que seja evitado o caos na prestação dos servi-
ços públicos urbanos nos mais de 5 mil Municípios 
brasileiros.

Nessa agenda proativa, para que o País se mo-
dernize e seja mais competitivo no plano internacional, 
será de fundamental importância o avanço na melhoria 
da qualidade e da competitividade de nossas manu-
faturas, com vistas à diversificação e à ampliação das 
exportações brasileiras. Para tanto, há de se investir 
maciçamente em inovação.

Nesse sentido, o BNDES e a FINEP deverão 
exercer papel decisivo.

O Sr. Rômulo Gouveia – V.Exa. me concede 
um aparte?

O SR. ALBANO FRANCO – Com muito prazer.
O Sr. Rômulo Gouveia – Deputado Albano Fran-

co, quero associar-me ao pronunciamento de V.Exa. e 
parabenizá-lo pela atuação. V.Exa. tem uma trajetória 
de muitas experiências: Senador da República, duas 
vezes Governador do seu Estado, Deputado Federal, 
Presidente da Confederação Nacional das Indústrias. 
É, inclusive, um benfeitor do meu Estado, a Paraíba. 
Portanto, ao final de seu pronunciamento, eu não po-
deria deixar de dizer que, acima de tudo, V.Exa. é um 
grande brasileiro, um grande companheiro da bancada 
do PSDB e nosso orientador. Enfim, quero parabenizá-
lo pelo discurso em defesa do municipalismo e do País. 
V.Exa. tem autoridade para fazer essa defesa, porque 
conhece de perto todos os problemas, uma vez que 
conviveu no seu Estado com a realidade local, junto 
com Prefeitos e Vereadores. Parabéns! V.Exa. honra 
o nosso partido, o PSDB.

O SR. ALBANO FRANCO – Deputado Rômulo 
Gouveia, agradeço a V.Exa. o aparte, que vem valori-
zar este pronunciamento – e somos da mesma região 
e lutamos juntos contra as desigualdades regionais. 
V.Exa. foi Presidente do Poder Legislativo em Campina 
Grande e na Paraíba. Em todos os lugares serviu com 
espírito público e coragem cívica e conta aqui com o 
apreço e o respeito de todos os seus colegas.

Muito obrigado, Deputado Rômulo Gouveia, pelo 
aparte.

O Sr. José Carlos Machado – Deputado Alba-
no Franco?

O SR. ALBANO FRANCO – Concedo um apar-
te, com o maior prazer, ao meu conterrâneo, amigo 
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e coordenador da bancada, Deputado José Carlos 
Machado.

O Sr. José Carlos Machado – Lamentavelmente, 
meu caro Deputado, não tive a oportunidade de ouvir a 
totalidade do seu discurso, porque estava na Comissão 
Especial que trata de projeto de lei que cria a PETRO-
SAL. Mas sei que V.Exa. é profundo conhecedor dos 
problemas brasileiros, em especial dos sergipanos. A 
exploração do pré-sal é extremamente relevante para 
o Brasil e para Sergipe. V.Exa., ex-Governador, ex-
Senador, ex-Presidente da Confederação Nacional 
das Indústrias, conhece muito bem esse problema. Es-
tou absolutamente convicto de que os conselhos que 
deu e as ponderações que fez nesse discurso muito 
contribuirão para que os 4 projetos que decidirão o fu-
turo do País na área do petróleo atendam realmente 
aos interesses da população brasileira. Parabéns, ex-
Governador, ex-Senador e Deputado Albano Franco, 
profundo conhecedor dos problemas brasileiros e, de 
forma especial, sergipanos.

O SR. ALBANO FRANCO – Muito obrigado, De-
putado José Carlos Machado. V.Exa. honra e dignifica a 
bancada federal de Sergipe. É um privilégio ter V.Exa. 
como companheiro em razão de sua honradez, leal-
dade e espírito público.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Deputado Albano Franco, peço a V.Exa. que 
conclua em 1 minuto, por favor.

O SR. ALBANO FRANCO – Quero aproveitar este 
um minuto, Sr. Presidente, para repetir que, em Sergipe 
mesmo, cujo povo tenho a honra de representar nesta 
Casa, até o momento, não se registra o início de ne-
nhuma obra de infraestrutura de real interesse para o 
desenvolvimento do Estado com recursos do PAC.

Enfim, diante desse novo mundo que se des-
cortina no pós-crise, marcado pela acirrada conquista 
de mercados, necessariamente deverá o Brasil, sem 
delongas, preparar-se para essa nova etapa do de-
senvolvimento mundial, modernizando-se econômica 
e institucionalmente para melhor competir em escala 
global e, no plano interno, implementar políticas pú-
blicas que busquem o crescimento sustentável acom-
panhado de mais efetiva distribuição regional e social 
da renda e, mais ainda, alicerçado na estabilidade fi-
nanceira e monetária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Com o pronunciamento do Deputado Albano 
Franco, encerramos o Grande Expediente.

Passemos, assim, ao período destinado às bre-
ves comunicações.

O SR. MANOEL SALVIANO – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado 
Manoel Salviano.

O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, faleceu, no último dia 24 de setem-
bro, o empresário Raimundo Saraiva Coelho. Ele tinha 
82 anos e morreu vítima de um infarto fulminante, em 
sua residência. Foi responsável por inúmeras constru-
ções na região do Cariri. Cito, entre elas, o terminal 
rodoviário de Juazeiro do Norte; o SESI e o Seminá-
rio Batista, de Crato; a primeira etapa da Rodoviária 
de Barbalha.

Raimundo Saraiva Coelho era militar reformado. 
Nasceu em Iguatu, no Ceará, no dia 15 de julho de 1927. 
Era filho de Luiz Coelho de Figueiredo Rocha e Clotil-
de Saraiva Coelho e irmão de Maria Herminia, João, 
Joaquim, Vanda, Francisco e José Saraiva Coelho.

Casou-se com Darcila Neri de Vasconcelos Coe-
lho, em 30 de julho de 1960. São seus filhos: Fernanda, 
Felipe, Luiz Neto, Cláudia e Patrícia.

Raimundo Coelho foi convocado, em 1944, para 
incorporar o Exército, em Fortaleza. Seis anos depois 
foi para a Escola de Sargento das Armas, em Realen-
go (RJ). Ao concluir o curso, em 1951, foi classificado 
para a Unidade de Infantaria do Rio Grande do Sul. Foi 
transferido para o Batalhão de Salvador e, em 1952, 
para a Escola Preparatória de Fortaleza. Em 1953, o 
Tenente Coelho foi designado para o antigo Tiro de 
Guerra 210 de Juazeiro do Norte, onde permaneceu 
até 1966, quando foi promovido ao posto de Subte-
nente e, depois, a Tenente de Reserva.

Em 1970, ingressou no ramo da construção civil, 
como sócio da EMPREC, e posteriormente constituiu 
a CRC – Construtora Raimundo Coelho.

Registro, com muita tristeza, o falecimento do em-
presário Raimundo Saraiva Coelho, na última quinta-
feira, em Juazeiro do Norte. Ele tinha grandes empre-
endimentos no sul do Ceará. Sua família e todos nós, 
seus amigos, ficaremos com saudades.

Raimundo Saraiva Coelho representou o empre-
sariado do Cariri, do Ceará. Lamentamos sua ausên-
cia, seu falecimento.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação deste meu pronunciamento nos meios de 
comunicação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – V.Exa. será atendido, nos termos regimen-
tais.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Rômulo 
Gouveia.
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O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na última quinta-feira, dia 24 de se-
tembro, em missão oficial desta Casa, juntamente com 
os Deputados Capitão Assumção (PSB – ES), Fernan-
do Ferro (PT – PE), Francisco Rodrigues (DEM – RR), 
Mauro Lopes (PMDB – MG), Wilson Picler (PDT-PR) e 
do Senador Romeu Tuma (PTB – SP), além de outros 
convidados, participei de uma visita oficial às instala-
ções do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, na Ilha 
das Cobras, a convite do Almirante-de-Esquadra Julio 
Soares de Moura Neto, Comandante daquela Força.

O objetivo primordial da visita foi oferecer aos 
Parlamentares presentes uma visão do funcionamen-
to daquela importante unidade da Marinha do Brasil, 
que desenvolve atividades técnicas, industriais e tec-
nológicas relacionadas à construção de unidades de 
superfície e submarinos e à manutenção.

Após conhecermos as instalações do Arsenal da 
Marinha, tivemos oportunidade de assistir a uma pa-
lestra em que foram destacados os seguintes pontos: 
A Missão do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro; 
Planejamento Estratégico – Valores Corporativos e Vi-
são de Futuro; Organização Administrativa; Infraestru-
tura Industrial; Obtenção da Tecnologia Militar Naval; 
Obtenção da Tecnologia Aplicada a Navios; Obtenção 
da Tecnologia Aplicada a Submarinos; Melhoria da 
Qualidade (programas diretos e indiretos); Desafios 
Vencidos; Considerações Finais.

O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro tem como 
missão realizar as atividades técnicas, industriais e tec-
nológicas relacionadas à construção de unidades de 
superfície e submarinos e à manutenção dos sistemas 
de propulsão, de controle e de máquinas auxiliares, de 
geração e distribuição de energia elétrica e estrutura 
dos meios navais da Marinha do Brasil.

Além disso, o AMRJ promove a prestação de 
serviços ou produção industrial a outras organizações 
militares e clientes extraMB, quando determinado, e 
incrementa a nacionalização de materiais utilizados na 
construção e manutenção das unidades de superfície 
e submarinos e controle de avarias dessas unidades.

O planejamento estratégico para o desenvolvi-
mento dessas atividades por parte do Arsenal de Ma-
rinha do Rio de Janeiro é fundado em valores corpora-
tivos: honra (ser ético, profissional e honesto); coragem 
para inovar (buscar conhecimento e competência para 
obter soluções inovadoras para resolver os problemas 
do dia a dia, dentro dos limites de responsabilidade e 
segurança); compromisso com resultado (dedicar-se 
na execução das tarefas atribuídas, de modo a obter 
os resultados esperados pela Marinha do Brasil, com 
qualidade e dentro dos limites dos custos e prazos es-

tabelecidos). E numa visão de futuro: ser reconhecido, 
até o ano de 2013, como organização industrial modelo 
na área de construção e reparação naval, atendendo 
com qualidade e eficácia as solicitações da Marinha 
do Brasil, utilizando as mais avançadas tecnologias, 
respeitando as normas do meio ambiente, de saúde e 
de segurança ocupacional.

Para a consecução dos objetivos propostos em 
seu planejamento estratégico, a Marinha do Brasil se 
alicerça numa bem montada organização administra-
tiva e com excelente infraestrutura industrial.

Ainda em razão das dificuldades de obtenção de 
profissionais capacitados no exterior para a realização 
das atividades industriais de construção, moderniza-
ção, reparo e manutenção de navios e submarinos da 
Marinha do Brasil e da Estação Brasileira na Antártica, 
é necessário o desenvolvimento de uma tecnologia 
própria dentro do Arsenal de Marinha. 

Para que isso seja possível, essa tecnologia é 
obtida pelos servidores civis de nível médio e superior 
por meio de: cursos de pós-graduação stricto sensu 
e lato sensu para servidores de nível superior – mes-
trado, doutorado, especialização e MBA, no País e no 
exterior; cursos de especialização, formação profissio-
nal e qualificação para servidores de nível médio na 
Escola Técnica do Arsenal de Marinha ou em outras 
instituições de ensino; absorção de conhecimentos 
de profissionais mais experientes no próprio Arsenal 
dentro das oficinas e nos setores de testes e quando 
embarcados nos navios de guerra e submarinos em 
provas de mar; processo Chefe-Treina-Subordinado; 
OFFSET de contratos – acesso a informações técnicas 
e novas tecnologias no País e exterior; e obtenção de 
informações técnicas específicas em normas militares 
e em diversos tipos de desenhos e documentações 
técnicas nacionais e estrangeiras e em manuais téc-
nicos existentes a bordo de navios e submarinos de 
tecnologia militar estrangeira.

O Arsenal de Marinha no Rio de Janeiro, por tudo 
o que aqui relatei, é exemplo para o País, pois, além de 
executar atividades técnicas, industriais e tecnológicas 
relacionadas à construção de unidades de superfície 
e submarinos e à manutenção, forma e qualifica seus 
profissionais para o exercício de suas competências.

Além disso, o Arsenal de Marinha faz parte da 
nossa história, desde seu início de atividade, com a 
construção da nau denominada São Sebastião, ape-
lidada de Nau Serpente, lançada ao mar em 1767, 
atravessando todos os períodos históricos, até a cons-
trução do moderno submarino Tikuna, lançado em 
2005, consolidando o Brasil no seleto grupo de países 
construtores de submarinos.
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Considero que, para nós, Parlamentares, a reali-
zação desse intercâmbio com as Forças Armadas para 
conhecer seus projetos e programas é fundamental 
para que possamos acompanhar e apoiar a agenda 
legislativa dessas instituições – Exército, Marinha e 
Aeronáutica – na Casa, para o exercício de suas atri-
buições constitucionais, principalmente a defesa da 
soberania de nosso País.

Quero externar os meus sinceros agradecimentos, 
também em nome de meus pares, a todos os membros 
da Marinha do Brasil que contribuíram para o êxito des-
sa missão, entre os quais cito: Almirante-de-Esquadra 
Vinicius, Diretor-Geral de Material da Marinha; Contra-
Almirante Pinto Correa, Comandante do Arsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro; Capitão-de-Mar-e-Guerra 
Claro, Assessor-Chefe Parlamentar; Cruz, Assessor 
Parlamentar da Marinha; e Almirante-de-Esquadra Julio 
Moura Neto, Comandante da Marinha. A eles, também, 
os parabéns pelo grandioso e necessário trabalho em 
favor do nosso País.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divul-
gação do meu pronunciamento nos meios de comuni-
cação da Casa. De antemão, parabenizo o trabalho da 
Marinha, do Arsenal, na cidade do Rio de Janeiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – V.Exa. será atendido nos termos regimentais.
O SR. JULIÃO AMIN – Sr. Presidente, pela or-

dem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Com a palavra o Deputado Julião Amin. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. JULIÃO AMIN (PDT – MA. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, há fatos históricos que marcam uma 
geração. Existe a geração que foi à guerra, marcada 
pelas mazelas e pela visão de mundo que construiu 
o conflito mundial. Existe também – creio que somos 
maioria aqui – a geração cuja juventude foi atravessa-
da pelas marcas brutais do regime militar. A geração 
da ditadura, da tortura e da censura.

A consciência política de nossa geração foi for-
jada no enfrentamento do estado de exceção. Nossos 
primeiros embates e o cimento que moldou a solida-
riedade entre nós foram a dura luta contra o arbítrio e 
a resistência contra os atos de força.

Esses embates criaram em nós 2 sentimentos 
que são nossa identidade política: o respeito à demo-
cracia e o horror à censura, à tortura e a tudo o que 
elas representam.

Esses foram os sentimentos que criaram a Cons-
tituição de 1988. Uma onda avassaladora, um sopro 
de liberdade varreu o chamado entulho autoritário e 

estabeleceu a Constituição cidadã, a Constituição das 
liberdades.

É por isso, Sras. e Srs. Parlamentares, é justa-
mente por isso que não posso deixar de me indignar 
com o que está se passando hoje com o jornal O Esta-
do de S.Paulo. Afrontando a Constituição, um desem-
bargador concedeu despacho instituindo a censura ao 
jornal, dirigida a apenas uma única pessoa, o filho do 
Presidente do Congresso Nacional.

O preceito constitucional não permite que um 
magistrado, de qualquer instância do Poder Judiciário, 
atropele o texto constitucional como fez esse desem-
bargador, que se sentiu, provavelmente, munido de 
poderes especiais, como tinham os militares.

E não faltam antecedentes para dar esse poder 
ao desembargador. S.Exa. foi apadrinhado no cargo 
por ninguém menos que o Senador José Sarney, seu 
chefe quando esteve à disposição da Presidência do 
Senado. Já no dia seguinte ao ato nefasto, o Estadão 
publicava foto de um casamento, da filha do famigera-
do Agaciel Maia, em que aparecem confraternizando o 
desembargador, Sarney e suas esposas. Uma foto para 
a editorial de polícia, não para as colunas sociais.

E não se diga que o objeto da ação era preser-
var a liberdade individual de Fernando Sarney, quan-
do na verdade o princípio atinge a liberdade de todo 
o povo brasileiro, que, no fundo, é o que a liberdade 
de imprensa alcança. Tampouco é o Estadão a única 
vítima do arbítrio. Hoje é o Estadão, amanhã será a 
Folha, depois as revistas semanais e, por fim, sere-
mos nós daqui desta tribuna que teremos códigos de 
impedimento determinados por desembargadores que 
não honram a toga.

Fico indignado ao ver que tão poucas vozes se 
levantam para condenar o execrável ato. A Justiça, 
morosa, permite que um dos maiores jornais do País 
já esteja há quase 2 meses sob censura. Onde estão 
os partidos, onde está a nossa geração que não se 
subleva daqui desta tribuna?

Verdade que o Tribunal de Justiça do Distrito Fe-
deral declarou suspeito o Desembargador Dácio Vieira 
para decidir sobre o pedido de censura, mas surpre-
endentemente nem mesmo essa decisão afastou os 
efeitos da medida espúria.

Essa medida já ganhou, inclusive, contornos 
internacionais. O Presidente Lula e o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, recebe-
ram uma carta da Associação Mundial de Jornais e 
do Fórum Mundial de Editores manifestando seu re-
púdio. E essas duas instituições representam 18 mil 
publicações, 15 mil sites e cerca de 3 mil empresas 
em 120 países.
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Não se diga, tampouco, que a medida visa pro-
teger a intimidade de uma pessoa. A censura prévia 
foi revogada expressamente na Constituição do Brasil 
como forma de impedir o recrudescimento do autori-
tarismo. Os abusos que vierem a ser cometidos pelos 
meios de comunicação já têm forma de punição pre-
vista na Constituição, que é a ação por danos morais 
e punições criminais.

É interessante que o próprio Fernando Sarney 
é dono de um jornal cujo nome foi inspirado no diá-
rio paulistano. Chama-se O Estado do Maranhão. Lá 
é bem diferente. Tudo pode. Achacar os adversários 
políticos, inventar mentiras, caluniar, denegrir as ins-
tituições, aparelhar golpes judiciários e tudo o que a 
imaginação dos senhores puder imaginar em matéria 
de desrespeito à honra das pessoas.

O Estado do Maranhão nunca sofreu censura, 
afinal, ele pertence ao próprio censor, o estafeta da di-
tadura, o fiador dos militares. Ao contrário de O Estado 
de S.Paulo, que tornou famoso o recurso de publicar 
receitas de bolo e poemas de Camões nos buracos 
promovidos pela caneta da censura. A estratégia deu 
visibilidade mundial à publicação e recebeu o Prêmio 
Pena de Ouro da Liberdade, conferido pela Federação 
Internacional de Editores de Jornais.

Talvez fosse o caso de publicar, a partir de hoje, 
trechos escolhidos de Marimbondos de Fogo, obra 
que imortalizou o Presidente do Senado. Mas, nesse 
caso, correria o risco o bravo jornal de contrair a sina 
descrita pelo jornalista Millôr Fernandes sobre o livro 
de Sarney, de que é uma obra que depois que se larga 
não se consegue mais pegar para ler.

O SR. JOSÉ ROCHA – Sr. Presidente, pela or-
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Ro-
cha. S.Exa. dispõe de até 3 minutos na tribuna.

O SR. JOSÉ ROCHA (PR – BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, venho à tribuna para registrar o falecimento 
de um grande amigo, em Salvador, ocorrido semana 
passada.

Edson Cabral deixou a viúva Rose, 2 filhos, Ale-
xandro e Fábio, e uma família cuja amizade tive a honra 
de ter durante longos anos. 

Consternou-me muito, deixou-me muito sentido 
a perda desse grande amigo, com quem tive a oportu-
nidade de viajar várias vezes a diversos lugares, não 
só no Brasil como fora dele, sempre acompanhados 
de nossas famílias.

Neste instante quero prestar esta homenagem à 
família de Edson Cabral, por meio de sua viúva, Rose 

Cabral, de seus filhos, Flávio e Alexandro, de suas 
noras, netos e irmãos.

Trata-se de uma família unida, com vários irmãos 
e a mãe convalescente de uma grande enfermidade. 
Mas estavam todos unidos no adeus ao nosso grande 
amigo Edson Cabral, que deixou todos e partiu para 
outra vida.

Portanto, fica aqui a minha homenagem à família 
de Edson Cabral pela amizade fraterna que tivemos 
durante todo esse convívio. Essa amizade continua 
cada vez mais estreita com os seus familiares, seus 
filhos e irmãos. Tenho a honra de tê-los sempre na lista 
dos meus amigos, não só amigos pessoais, mas de 
toda a minha família.

Era um registro importante, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, que tinha que fazer hoje da tribuna 
desta Casa, para homenagear um grande empresário 
baiano que nos deixou recentemente. Ele deixa o seu 
trabalho como legado da sua história de empresário 
e seus filhos.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra à Deputada Vanessa Gra-
zziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, companheiras 
e companheiros, ocupo esta tribuna neste momento 
para rapidamente fazer 2 registros. 

O primeiro diz respeito a uma participação que 
tivemos – alguns Parlamentares – na última quinta-
feira, dia 24, na Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará, em uma audiência pública da Comissão Mista 
sobre Mudanças Climáticas. Debatemos com autori-
dades daquele Estado – Secretários de Estado, Pre-
feitos – questões relativas às mudanças climáticas e, 
sobretudo, às mudanças que vêm afetando a região 
do semiárido.

A desertificação de parte do Nordeste, infelizmen-
te, tem sido algo preocupante. Debatemos de forma 
aprofundada esse tema na Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará e saímos de lá com a certeza de que 
do relatório que a Comissão Mista Permanente sobre 
Mudanças Climáticas deverá aprovar, sem dúvida al-
guma, a questão relativa à desertificação deverá ser 
um dos capítulos.

Em nome da Comissão Mista, agradeço ao Pre-
sidente da Assembleia, Deputado Domingos Filho, a 
recepção que nos foi dada; ao Deputado Lula Morais, 
entre tantos outros que participaram da audiência pú-
blica. Cumprimento o Senador Inácio Arruda e o Depu-
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tado José Guimarães, os organizadores de um evento 
tão importante não só para o Ceará, mas para o Brasil 
e, sobretudo, para os trabalhos da Comissão.

O segundo registro que faço, Sr. Presidente, é que 
no último sábado acompanhei o Secretário de Produ-
ção Rural do Estado do Amazonas, Deputado Estadual 
licenciado do meu partido, Eron Bezerra, e o Prefeito 
do Município de Manacapuru a uma inauguração na 
comunidade do Pesqueiro, localizada no Município de 
Manacapuru, Estado do Amazonas, e que tem grande 
produção de farinha de mandioca.

Foi inaugurada, fruto de uma parceria entre o 
Governo do Estado, a Secretaria de Produção e a 
comunidade, uma unidade mecanizada de produção 
de farinha, o que é muito importante, porque vai redu-
zir significativamente o número de horas trabalhadas 
pelos agricultores e assim ampliar a sua produção. 
Essa unidade melhorará não só a quantidade de fari-
nha produzida, mas também a sua qualidade, porque 
a empacotadeira faz parte do rol dos equipamento e 
da unidade... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Para concluir, Deputada, afinal de contas, V.Exa. 
está na primeira de 3 inscrições.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Na primeira 
de duas inscrições, Sr. Presidente.

Enfim, concluo agradecendo a V.Exa. a prorro-
gação do tempo e cumprimentando a comunidade do 
Pesqueiro, as suas lideranças, o Prefeito de Manaca-
puru e o Secretário de Produção Rural, porque é assim 
que vamos conseguir incluir a população, sobretudo 
os ribeirinhos, num processo produtivo mais moderno 
e humano.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Agradeço a V.Exa.
O SR. DANIEL ALMEIDA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem V.Exa. a palavra por até 3 minutos.
O SR. DANIEL ALMEIDA (Bloco/PCdoB – BA. 

Pela ordem.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero manifestar minha discordância em relação ao 
projeto que o Prefeito de Salvador encaminhou à Câ-
mara de Vereadores, propondo a elevação de vários 
impostos e tarifas cobradas naquele Município.

Para se ter idéia, a proposta eleva o IPTU, em 
média, em 20%. Eleva, Deputado Emiliano José, a taxa 
de fiscalização de funcionamento, em média, em 15%, 
mas, em alguns casos, esse aumento pode chegar a 

500%. Também eleva em 15%, em média, a contribuição 
para o custeio de serviço de iluminação pública, numa 
cidade que é fundamentalmente ocupada por pessoas 
de baixo poder aquisitivo, especialmente as que vivem 
no miolo de Salvador e nas áreas mais periféricas.

O projeto, batizado pela Prefeitura como “Tribu-
tação Solidária”, não tem nada de solidário, mexe com 
toda a estrutura tributária, o ISS, estendendo-o para 
alguns setores que têm dificuldade de pagar essa taxa; 
eleva, na média, de 12 para 32 serviços. Portanto, co-
bra de todo mundo, inclusive de quem não pode pagar 
nenhum tipo de taxa.

Outra discrepância no projeto, por exemplo, é o 
ITIV (Imposto Sobre a Transmissão Intervivos), que 
atualmente vem sendo pago pelas incorporadoras, 
mas com o projeto de reforma tributária elas ficarão 
liberadas dessa despesa. Ou seja, mais uma despesa 
que será jogada nas costas dos consumidores.

Preocupa-me muito que isso aconteça numa cida-
de com tantas carências, marcada por muito desempre-
go em vários setores e que precisam ser estimulados a 
receber investimentos novos, como na área de serviços 
e imobiliária. Tem, inclusive, recebido investimento para 
a área imobiliária, mas isso é um freio, uma barreira 
para o desenvolvimento de Salvador. Não há razão para 
a elevação de tributos, especialmente dessa monta. 
Segundo a Prefeitura, esses aumentos possibilitariam 
a arrecadação de 180 milhões de reais. 

Precisamos atrair recursos para Salvador, mas 
recursos que facilitem o seu desenvolvimento e que não 
atrapalhem, como têm dito os empresários, a popula-
ção mais pobre, os setores de serviço e de comércio 
na nossa cidade, que não suportam mais as elevadas 
taxas que já vem sendo cobradas atualmente.

Além de toda a inquietação com o caráter inopor-
tuno do projeto, o que nos deixa mais preocupados é 
a ansiedade do Prefeito João Henrique em aprová-lo 
em regime de urgência. 

Sabemos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
que uma reforma tributária que deverá mexer com a 
vida de todos os cidadãos de Salvador deveria, no 
mínimo, ser amplamente discutida com a sociedade, 
parte diretamente interessada no processo, pois é ela 
que sofrerá com os reflexos dessa medida. 

Aliás, essa tem sido uma prática, lamentável, 
da gestão do Prefeito de Salvador: encaminhar à Câ-
mara projetos polêmicos que mexem com a estrutura 
da cidade, sem discutir com os setores organizados. 
Assim foi com o PDDU, assim está sendo com a re-
forma tributária e foi assim também com tantas outras 
matérias de interesse da cidade. 
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Quero manifestar o meu apoio e solidariedade a 
todas as forças políticas do movimento social, do mo-
vimento comunitário, dos bons empresários da minha 
querida cidade do Salvador, aos Vereadores do PT 
– do PCdoB e tantos outros partidos que se colocam 
de forma muito contundente contra essa elevação de 
taxas. Salvador não precisa disso, mas de ações e po-
líticas públicas para favorecer o seu desenvolvimento 
e crescimento.

Por isso, faço um apelo ao Prefeito João Henri-
que para que retire esse projeto que tenta aprovar com 
urgência, sem uma ampla discussão. Tentaram fazer o 
mesmo com o PDDU, deu muito problema. Não pode-
mos aceitar a repetição desse caminho que não levará 
benefício para a nossa querida cidade de Salvador.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Tem V.Exa. a palavra por até 3 minutos.

O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PR – AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, eu venho a esta tribuna registrar 
a audiência pública da CPI da Conta de Luz realizada 
em Alagoas na última sexta-feira, com a presença dos 
Deputados Eduardo da Fonte, Presidente, e Alexandre 
Santos, Relator, de diversos Deputados de Alagoas, 
Federais e Estaduais, e do Dr. Flávio Decat, Presiden-
te da Companhia Energética de Alagoas – CEAL e de 
outras federalizadas.

Não há o que se discutir no que tange à evolução 
da gestão da Companhia Energética de Alagoas, uma 
federalizada que há muito pouco tempo dava prejuízos 
e que teve melhoras imensas no seu resultado nos úl-
timos anos. Mas a CEAL ainda é uma empresa com 
muitos problemas e que ainda registra 31% de perda 
em toda a energia que compra. Obviamente, essa per-
da é repassada para o consumidor, para aquele que 
paga a sua conta de luz no dia certo. Destes 31% de 
perda, 10% representam perda técnica, mas 21% cor-
respondem a gato, a roubo de energia, que a CEAL 
precisa combater.

Em Alagoas também temos uma das maiores 
cargas tributárias de ICMS, do Fundo da Pobreza e 
PIS/COFINS que incidem sobre energia. São mais 
de 30% de carga tributária sobre o preço da energia. 
Isso também prejudica não só o consumidor residen-
cial, mas principalmente o comerciante e a produção 
do nosso Estado.

A CPI já vem, junto com a atuação firme dos 
conselhos de consumidores, registrando seus efei-
tos. A CEAL foi uma das empresas que fez a revisão 
tarifária no mês passado, pressionada pela ANEEL e 

também pelo trabalho da CPI, e registrou, em Alago-
as, uma queda de tarifa de 18% para o consumidor e 
de mais de 15% para o usuário de alta tensão, o co-
merciante, o produtor industrial, o que foi uma grande 
vitória do povo de Alagoas, uma vitória que não pode 
ter retrocesso.

Para nossa surpresa, o Presidente da CEAL, Flá-
vio Decat, disse que iria recorrer esta semana, admi-
nistrativamente, à ANEEL para reverter esse ganho, a 
redução do preço de energia no Estado de Alagoas. 

Deixo bem claro que, por intermédio da CPI das 
Tarifas de Energia e do nosso mandato na Câmara 
dos Deputados, vamos empreender uma guerra con-
tra a pretensão do Presidente da CEAL e convocar o 
Presidente da ANEEL para se manifestar, a fim de que 
não haja, efetivamente, retrocesso algum em relação 
à cobrança de tarifa em Alagoas. 

O Brasil possui uma das tarifas de energia elé-
trica mais caras do mundo e também a maior carga 
tributária. E Alagoas, um Estado pobre como o nosso, 
possui uma das energias mais caras do Brasil. 

No exercício do nosso mandato vamos combater 
esse abuso para oferecer energia a preço razoável para 
o povo de Alagoas. Aliás, a modicidade da tarifa é um 
dos pilares da política de energia do Governo Lula. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Er-
nandes Amorim. S.Exa. dispõe de até 3 minutos na 
tribuna.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, te-
nho falado bastante desta tribuna sobre os recursos 
disponibilizados pelo BNDES a grupo de frigoríficos no 
Brasil, ou seja, o cartel dos frigoríficos no Brasil. 

Para nosso espanto, soube que se criou um gru-
po. Uniram-se os 2 maiores frigoríficos do Brasil em um 
grupo só. Esses frigoríficos devem ao BNDES dinheiro 
do trabalhador, do FGTS, do Governo. Devem soma 
fabulosa. E esses frigoríficos estão-se unindo para 
manter um cartel maior, em detrimento dos interesses 
dos pequenos e médios frigoríficos do País.

Com esse cartel, financiado pelo Governo, di-
nheiro a fundo perdido – sabe-se lá se vai receber em 
algum tempo –, esses frigoríficos esbanjam dinheiro, 
compram frigoríficos em outros países e vão escravizar 
o homem do campo, o pecuarista, o pequeno produtor, 
uma vez que têm recebido apoio do Governo Lula por 
meio do BNDES. 
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Quando se trata de um cidadão que tem empre-
sa séria e que quer fazer investimento, não consegue 
dinheiro do BNDES, mas quando se trata da máfia dos 
grandes frigoríficos, o BNDES está de portas abertas 
para dar dinheiro a fundo perdido.

Espero que o Governo do Presidente Lula, o 
Presidente do Tribunal de Contas da União, a Procu-
radoria da União e outros órgãos onde tenho ofereci-
do denúncias procurem verificar a mazela que está 
ocorrendo no BNDES de dar dinheiro público a esse 
grupo de frigoríficos que, além do mais, abusam dos 
pecuaristas, compram boi dos pequenos produtores e 
não pagam. Enfim, constituíram um cartel com o apoio 
do próprio Governo para, sem fiscalização do CADE, 
criar a máfia dos frigoríficos no País.

Espero que os setores de fiscalização, como o 
Ministério Público Federal, a quem tanto tenho denun-
ciado, tomem providências, a fim de não permitir a car-
telização da carne no País, porque isso só vai trazer 
prejuízo para a pecuária nacional, para os pequenos 
pecuaristas, principalmente aqueles fazendeiros que 
venderam bois a esse grupo de frigoríficos. Estão dan-
do o cano e o Governo Federal ainda não mandou a 
Polícia Federal do Palácio, o que é de costume, pren-
der essas pessoas que levaram o boi do produtor rural 
e não pagaram.

Onde está o Governo do Presidente Lula, que 
não aponta os responsáveis nem toma providências? 
O dinheiro do BNDES é do trabalhador, é do povo bra-
sileiro, e o Governo o está desperdiçando.

Espero que o Presidente Lula, por meio do seu 
serviço de informações, saiba o que está ocorrendo 
no Brasil com essa máfia de frigoríficos com apoio do 
Ministério da Agricultura.

Obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje ocu-
po esta tribuna para compartilhar com os pequenos e 
médios pecuaristas de todo o Brasil a preocupação 
com a anunciada fusão entre os grupos JBS-Friboi 
e Bertin, 2 gigantes do setor de carnes do Brasil que 
concentrarão, juntos, em torno da metade do mercado 
de carne bovina.

Essa fusão reduz ao mínimo as opções de co-
mercialização por parte dos pecuaristas, e como sem-
pre acontece com os cartéis, eles passam a estipular 
o preço de compra e venda, pois passam a deter em 
suas mãos o mercado.

O pequeno e o médio pecuarista foram uns dos 
mais atingidos pela crise de exportação de carnes, 

com o fechamento do mercado externo, a redução do 
consumo internamente e a falta de pagamento pelo seu 
gado, a exemplo do que ocorre com o grupo Indepen-
dência, que até hoje vem enrolando seus credores e 
mais uma vez foi chamado ontem, dia 28 de setembro, 
para uma reunião na cidade de Cajamar, no interior 
do Estado de São Paulo, para receber mais uma pro-
posta indecente, como já foram as anteriores. Mas a 
reunião acabou não acontecendo e foi transferida para 
uma nova data, ainda a ser marcada.

Neste momento difícil porque passa a nossa 
pecuária, em que o pecuarista convive com uma co-
tação da arroba na linha limite do custo de produção 
e dificuldade de comercialização, o surgimento de um 
oligopólio com características de monopólio desequili-
bra ainda mais a relação entre produtores e indústria, 
que já não é equilibrada há muito tempo.

Enquanto os grandes grupos econômicos se 
juntam, se organizam, a Associação Nacional dos 
Produtores de Bovinos de Corte convive com a falta 
de organização dos produtores, que negociam indivi-
dualmente sua produção, com pouquíssimo poder de 
barganha junto aos seus compradores, que na maioria 
das vezes exercem em certas regiões o controle do 
preço de compra e venda.

Está claro que essa junção vai trazer um impacto 
violento no mercado e vai atingir as duas pontas, com 
prejuízo para produtores e consumidores, razão pela 
qual chamo a atenção de todos os colegas da Comis-
são de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural Pecuária da nossa Casa para acompanharmos a 
análise dos efeitos sobre o mercado interno da carne 
bovina pelo Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica – CADE, mantendo-se as condições de com-
petitividade e equilíbrio do setor de carnes.

Alguns sinais já foram detectados pelo mercado, 
com a já arrogância do grupo JBS-Friboi, rompendo 
com a ABIEC – Associação Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carnes, sem dúvida alguma a grande 
responsável pelo avanço das exportações brasileiras 
por quase duas centenas de países nos últimos anos. 
O que se sabe é que a saída da JBS-Friboi da entida-
de se deu pela sua prepotência de querer impor aos 
demais associados a sua opinião individual e novos 
rumos, visando atender apenas seus interesses, sem 
considerar os interesses da maioria dos filiados.

A configuração desse novo desenho do setor já 
nos dá a visão de que essa fusão entre os gigantes do 
setor de carnes não é benéfica para sociedade, pois 
os efeitos podem ser devastadores para a livre con-
corrência e para o consumidor, pois a fusão faz com 
que as empresas, antes rivais, possam atuar de forma 
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conjunta, dificultando a entrada de novos concorrentes 
no mercado e utilizando de seu poder econômico para 
comprar espaços e contratos de exclusividade.

O nosso setor produtivo, em especial na Amazô-
nia, necessita com urgência de uma revisão dos seus 
valores e conceitos. O Governo Federal necessita im-
plementar de imediato os programas de regularização 
fundiária e demarcação, pois hoje até ONGs estrangei-
ras estão dando seus “pitacos” em nossos negócios, 
o que é extremamente intolerável.

Todos nós sabemos que existem centenas de 
ONGs na Amazônia, e creio que em todo o nosso 
País, a serviço de grandes grupos econômicos, que 
criam factoides para dificultar a produção e exporta-
ção dos nossos produtos. Enquanto isso, a CPI das 
ONGs dorme em algum escaninho do Senado Fede-
ral, assunto que voltarei a abordar em meu próximo 
pronunciamento.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eudes 
Xavier. (Pausa.)

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
quanto o Deputado se dirige à tribuna, devo ressaltar 
que em todo lugar onde vou os meus colegas pergun-
tam: “E as emendas? Será que o Governo Lula não 
vai pagar as emendas parlamentares?” Já estamos 
chegando no fim do ano.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Com a palavra o Deputado Eudes Xavier. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos.

O SR. EUDES XAVIER (PT – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres co-
legas, quero pronunciar-me sobre uma data comemo-
rativa para o Brasil, principalmente para o Semiárido 
e o Nordeste. Este ano, o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas – DNOCS, que, na nossa opi-
nião, deveria ser Departamento Nacional de Convivên-
cia com o Semiárido, completa 100 anos. 

Nesse sentido, é necessário que o País faça uma 
reparação social em termos de tecnologia e conheci-
mento desenvolvidos pelo DNOCS para o Semiárido 
brasileiro.

Hoje o DNOCS vive situação de penúria devido 
à falta de dotação orçamentária. O órgão sobrevive de 
emendas Parlamentares, o que, na nossa opinião, é 
injusto, porque ele contribui com a gestão de recursos 
hídricos e de bacias hidrográficas, com a piscicultu-
ra, além de exercer outras atividades. O DNOCS não 
pode somente fiscalizar obras. Muitas vezes, sequer 

a primeira etapa é concluída e já é iniciada a segun-
da etapa. 

Portanto, Sr. Presidente, faço um apelo ao Minis-
tério da Integração Nacional. Hoje, estamos em con-
tato com uma comissão de funcionários do DNOCS 
de todo o Nordeste. Recentemente, fomos atendidos 
pelo Deputado Gilmar Machado, da Vice-Liderança do 
Governo. Solicitamos uma reunião com o nosso Líder 
do Governo, Deputado Henrique Fontana, e também 
com o Deputado Geraldo Magela, Relator da LDO de 
2010. 

Assim sendo, peço aos Deputados da bancada do 
Nordeste nesta Casa que se reúnam, amanhã, a partir 
de 11h30min, para discutir, de forma sintonizada com 
o nosso coordenador Zezéu Ribeiro, a reestruturação 
do DNOCS. E para que ele seja reestruturado, primeiro 
é necessária a realização de concurso público. 

A realidade hoje é que a maioria dos funcioná-
rios do DNOCS está próxima da aposentadoria, e para 
fortalecer o Nordeste temos de nos focar num projeto 
nacional de desenvolvimento do País. 

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

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto.) – Concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, senhoras e 
senhores, o século XX teve na América Latina o palco 
das ditaduras; o século XXI apresenta uma caracte-
rística importante, o florescimento da democracia no 
nosso continente.

A experiência da vitória do Presidente Lula e as 
experiências na Venezuela, na Bolívia, na Argentina, 
no Equador e, agora, no Paraguai mostram a pujança 
dos movimentos sociais e o avanço da construção da 
democracia no nosso continente.

Esse processo foi, porém, arranhado em alguns 
momentos. Primeiro, a tentativa de golpe na Venezuela, 
que, felizmente, foi rechaçada pelo povo venezuelano, 
que enquadrou os golpistas e devolveu ao Presidente 
eleito pelo voto o poder naquele país.

É curioso como a imprensa no Brasil, a imprensa 
de direita no Brasil, conservadora, refere-se ao Pre-
sidente Hugo Chávez como ditador. É curioso porque 
é um ditador que já venceu 7 eleições diretas, pela 
vontade do povo da Venezuela. 

Nós não aceitamos esta tentativa de criminalizar 
os governos democráticos na América Latina.
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O golpe de Honduras vai na mesma linha, vai na 
linha de instalar regimes ditatoriais no nosso continen-
te. Todos os democratas, todos aqueles que acreditam 
na política têm que rechaçar essa tentativa malsã dos 
golpistas de Honduras. O povo brasileiro sabe muito 
bem o valor da democracia.

Portanto, nós queremos aqui parabenizar o Go-
verno brasileiro por dar refúgio ao Presidente Zelaya, 
legítimo Presidente de Honduras, rechaçar os golpis-
tas, que não têm autoridade política nem moral para 
continuar no poder naquele país, e convidar toda a 
população a refletir sobre os comentários golpistas de 
setores da imprensa brasileira.

Existe uma imprensa golpista no Brasil que tenta 
legitimar o golpe em Honduras. Isto tem que ser des-
mascarado, isto tem que ser denunciado: essa visão 
de querer criminalizar o Presidente eleito de Honduras 
e de tentar impor uma atitude de intolerância contra 
os governos eleitos democraticamente no nosso con-
tinente. É por isso que não podemos vacilar.

Se acreditamos na democracia, temos que res-
peitá-la na plenitude da vontade da população. O que 
aconteceu em Honduras é que rasgaram a Constitui-
ção através de um golpe, que não tem legitimidade e 
tem que ser rechaçado. Honduras pode ser a porta 
de início de uma recaída autoritária de ditaduras no 
nosso continente.

Não podemos conviver com essa situação. Por 
isso, enfatizamos o valor da democracia no nosso con-
tinente, as conquistas democráticas, e não aceitamos 
aqueles que hoje tentam legitimar essa aventura gol-
pista praticada em Honduras e que está por trás da-
queles que não têm voto, não têm a autoridade que 
emana do povo para continuar no poder.

Por isso, saudamos a iniciativa do Governo bra-
sileiro de rechaçar, através da união de todos os pa-
íses da América Latina, esse golpe, condená-lo vee-
mentemente e não aceitar a tentativa de legitimar uma 
atitude politicamente espúria praticada pelos golpistas 
daquele país centro-americano.

Portanto, nossa manifestação em defesa da de-
mocracia, em defesa do poder popular, construído no 
nosso continente com o voto da população de todos 
esses países.

Muito obrigado.
O SR. EMILIANO JOSÉ – Sr. Presidente, pela 

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Tem a palavra o Deputado Emiliano José. S.Exa. 
dispõe de até 3 minutos na tribuna.

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Depu-

tados, o Secretário-Geral da OEA, em entrevista nos 
últimos dias, disse com toda a clareza, com toda a ni-
tidez, que toda – e ele ainda disse toda com “T” mai-
úsculo – a comunidade internacional apoia a atitude 
do Brasil relativamente ao abrigo concedido ao Presi-
dente legal de Honduras, Zelaya. 

Pois bem, toda a comunidade internacional apoia 
a atitude do Presidente Lula, do Governo do Presiden-
te Lula, de conceder abrigo a um presidente deposto 
de maneira autoritária, quando um governo absoluta-
mente ilegal, ilegítimo assumiu o poder. É natural, por 
parte de um governo democrático, que se dê abrigo a 
um presidente deposto pela violência.

No entanto, é curioso, Sr. Presidente, que nós 
vejamos a mídia e a Oposição no Brasil quererem con-
denar a atitude brasileira, uma atitude profundamente 
democrática, que se coloca contra qualquer atitude gol-
pista na América Latina e no mundo, seguindo a tradi-
ção democrática e o Direito Democrático Internacional. 
Apesar disso, os partidos de Oposição, particularmente 
o PSDB e o DEM, tentam encontrar justificativa – é in-
crível, mas é verdadeiro – para o golpe, quase dizendo 
que se tratou de um golpe democrático.

É possível, em algum lugar do mundo, um golpe 
democrático? Não. Foi um golpe claramente contra as 
instituições democráticas, contra o povo hondurenho, 
que está nas ruas neste momento.

Apesar da evidência de uma situação como esta 
de golpe, um golpe claro contra as instituições demo-
cráticas, o DEM, o PSDB e, no caso brasileiro, grande 
parte da mídia, lamentavelmente, colocam-se contra 
a atitude democrática, insista-se, ancorada no Direito 
Internacional, do Governo Lula de abrigar o Presiden-
te Zelaya.

Não compreendemos como é possível ainda 
imaginar que tenha havido alguma conversão demo-
crática dos militares hondurenhos que deram o gol-
pe. É só pegar os jornais de hoje e ver as tropas nas 
ruas contendo o povo. É isso que está ocorrendo em 
Honduras.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Peço a V.Exa. que conclua, por favor.

O SR. EMILIANO JOSÉ – Concluindo, Sr. Presi-
dente, tropas estão nas ruas contendo o povo, atirando 
no povo, matando gente.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, para 
destacar a importância do gesto correto do Governo 
brasileiro de conceder abrigo ao Presidente Zelaya.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 
pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra à nobre Deputada Fátima 
Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, participei 
hoje do ato de entrega ao Presidente da Casa do pro-
jeto de iniciativa popular que institui a chamada ficha 
limpa obrigatória para os candidatos nas eleições, bem 
como o subscrevi. Quero parabenizar as entidades, 
tendo à frente a CNBB, pela bonita mobilização em 
todo o País: mais de 1 milhão de assinaturas!

A proposta é mais do que oportuna; é necessá-
ria e importante, Sr. Presidente. Daí a nossa expecta-
tiva de que ela tramite aqui o mais rápido possível e o 
Congresso Nacional – a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal – não dê as costas para a sociedade 
e aprove o projeto de iniciativa popular, que vem na 
direção da ética, da seriedade, da moralidade, enfim, 
de princípios tão caros para o processo político brasi-
leiro. O projeto chega a esta Casa com força popular 
e respaldo social extraordinários: 1 milhão e 300 mil 
assinaturas.

Portanto, Sr. Presidente, espero que a proposta a 
que se deu entrada hoje, que inclusive subscrevo, tra-
mite o quanto antes e obtenha o apoio da maioria dos 
Parlamentares que fazem a Câmara e o Senado.

O SR. GERALDO SIMÕES – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Geraldo Si-
mões.

O SR. GERALDO SIMÕES (PT – BA. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, cumpre-me, com profundo 
pesar, trazer a registro nos Anais desta egrégia Casa, 
como ora requeiro, o inesperado desaparecimento, 
em Salvador, de uma ex traordinária companheira de 
lutas partidárias, de reconhecida e valorosa militância 
no PT baiano. Refiro-me a Mayra Landim, assistente 
social de formação, ain da no verdor de seus 45 anos, 
ultimamente exercendo a grave responsabilidade de 
Chefe de Gabinete da Secretaria Estadual de Relações 
Institucionais do Go verno Jaques Wagner, a cuja ativi-
dade emprestava a sua laboriosa e eficaz contribuição, 
marcada por invariável lealdade e devotamento.

Sem dúvida, essa qualificada e valorosa servi-
dora da causa pública notabilizou-se não só por suas 
encantadoras qualidades pessoais, tra duzidas na pos-
tura afável, generosa e prestimosa para com todos, 
mas sobretudo porque, no desempenho de seu difícil, 
complexo e in trincado trabalho, soube pôr-se sempre 
como verdadeiro “algodão entre cristais”, resolvendo 

com irrepreensível sensibilidade e habilidade assun-
tos e demandas revestidas do máximo conflito, como 
costumam ser os embates que se travam em torno 
das pretensões dos que disputam os espaços na Ad-
ministração Pública e no campo do jogo político assi-
nalado quase sempre por interesses conduzidos por 
renhidas lutas.

Faço o presente registro não só para dar o meu 
testemunho do grande valor e imensa contribuição 
dada por Mayra Landim ao Governo da Bahia e ao 
desate de importantes problemas que permeiam a 
gestão estadual no campo institu cional e das relações 
políticas internas e externas, mas para exaltar as suas 
qualidades de mulher competente e idealista que tanto 
honrou os quadros do Partido dos Trabalhadores no 
meu Estado.

Peço que seja dado conhecimento deste registro 
ao Exmo. Sr. Governador do Estado da Bahia, ao Sr. 
Secretário de Relações Institucionais, ao Presidente do 
Diretório Estadual do PT baiano e à família da saudosa 
companheira, tão inesperadamente desaparecida de 
nosso convívio, abrindo uma imensa lacuna pela au-
sência, doravante, de sua importante participação.

O SR. CHICO LOPES – Sr. Presidente, pela or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Chico Lo-
pes.

O SR. CHICO LOPES (Bloco/PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta Casa para 
dar destaque à realização do Fórum de Educação do 
Ceará. Trata-se de um evento promovido por nosso 
mandato e que tem a missão, neste ano, de percorrer 
alguns Municípios do nosso Estado com o objetivo de 
desencadear entre os professores, gestores, políticos, 
sociedade civil, enfim, todos os interessados no debate 
da educação, um amplo debate em torno das questões 
que estão inseridas no contexto educacional, questões 
que implicam melhoria da qualidade do processo de 
ensino e aprendizagem em nosso País, especialmente 
no Estado do Ceará.

Neste ano, o Fórum de Educação do Ceará abor-
da uma questão que vem desafiando todos os envol-
vidos com a educação: a qualidade da aprendizagem 
de nossos alunos. Buscamos debater com todos os 
que atuam diretamente neste processo os aspectos 
relacionados ao desafio de garantir aos nossos alu-
nos uma aprendizagem digna e que contribua com o 
avanço da sociedade.

Neste ano, o Fórum de Educação já percorreu 
4 Municípios: Sobral, Maracanaú, Maranguape e, no 
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último dia 25 deste mês (sexta-feira), realizamos o en-
contro na cidade de Jucás. E até o final do ano temos 
agendadas mais 3 cidades.

Neste último encontro, no Município de Jucás, ti-
vemos a participação maciça dos professores da rede 
municipal. Estiveram presentes cerca de 300 profissio-
nais, entre docentes e gestores, que contaram com a 
brilhante palestra de abertura do Prof. Tancredo Lobo, 
doutorando em educação pela Universidade Federal 
do Ceará e docente da Universidade Regional Vale do 
Cariri – URCA.

Gostaria de agradecer todo o apoio dispensado 
ao nosso mandato, por ocasião da organização desta 
mais recente edição do fórum, por parte da Prefeitura 
Municipal de Jucás, na pessoa do Prefeito José Helâ-
nio de Oliveira Facundo. Agradecemos especialmen-
te à Secretária Municipal de Educação, Profa. Nildes 
Alencar, e à sua equipe de assessores, que deram 
todas as condições para o êxito do evento.

Compartilhamos a ideia de que são ações dessa 
natureza que viabilizam e contribuem para que possa-
mos assumir nossas responsabilidades e imprimir uma 
grande cruzada na busca das melhores condições de 
ensino em nosso País. A parceria entre os Poderes deve 
assumir a tarefa de articular as atividades em prol do 
avanço nessa seara da educação, a grande herança 
que um país pode destinar a seu povo.

Finalmente, gostaria de reiterar os meus profun-
dos agradecimentos a todos os que têm ajudado nosso 
mandato a promover o Fórum de Educação, buscando 
assim garantir um debate permanente acerca de todas 
as questões que fazem parte do cenário educacional 
em nosso País.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. CIDA DIOGO – Sr. Presidente, pela or-

dem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra à Deputada Cida Diogo.
A SRA. CIDA DIOGO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, aproveito estes minutos para parabenizar o 
Município de Vassouras, que ontem comemorou 152 
anos. Vassouras ascendeu da condição de vila para 
cidade há 152 anos.

A cidade é próspera e faz parte da vida cultural 
de nosso País, com suas grandes fazendas históricas, 
e da história do ciclo do café.

Parabenizo Renan Vinicius, o Prefeito mais novo 
do Estado do Rio de Janeiro e responsável pela ad-
ministração de uma cidade com toda a história de 
Vassouras.

Ontem participamos da inauguração do Centro 
Administrativo de Vassouras, que contou com a pre-
sença do Governador Sérgio Cabral.

Registro nossa satisfação em ter no sul do Esta-
do do Rio de Janeiro, em nossa região, um Município 
próspero, com uma história linda e um Prefeito novo 
e muito dinâmico.

O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, pela or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 
Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Luiz Couto.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o governo ante-
rior da Paraíba realizou concurso público para agen-
tes penitenciários devido ao grande déficit no quadro 
desses funcionários. Os agentes participaram de trei-
namento. Há 1.400 vagas e até hoje eles não foram 
nomeados. 

Há necessidade de nomeação, sim, porque gran-
de parte dos agentes do sistema penitenciário não 
são capacitados, são contratados, não são do quadro. 
Daí a importância do concurso público. Esses agen-
tes devem ser nomeados para que possam ajudar no 
processo de reeducação e ressocialização dos nos-
sos apenados. 

Solicito ao Governo do Estado que nomeie os 
agentes penitenciários para que possam trabalhar.

Aproveito a oportunidade para dizer que não é 
possível ficarmos calados diante do que ocorre em 
Honduras. 

Quando Hugo Chávez fecha uma rádio ou uma 
TV, faz-se aquele barulho. Agora fecharam rádio e 
TV, e se faz silêncio. Há um preconceito. Dois pesos, 
duas medidas.

O Governo brasileiro está correto. Em Honduras 
não há governo de fato. O atual Governo de Hondu-
ras usurpou a vontade popular, o que não podemos 
aceitar. O Governo brasileiro está correto ao permitir 
a Zelaya ficar na Embaixada brasileira.

A Organização dos Estados Americanos tem de 
ter posição mais firme. A ONU também precisa atuar 
no sentido de fazer retornar ao poder aquele que foi 
eleito de forma democrática para dirigir os destinos de 
Honduras. Não podemos aceitar a situação. Golpistas 
não podem ser considerados governo de fato ou go-
verno democrático.

Muito obrigado.
O SR. PAULO MALUF – Sr. Presidente, pela 

ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Paulo Ma-
luf.
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O SR. PAULO MALUF (PP – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, há praticamente 1 ano o mundo entrou 
numa crise de liquidez. Por quê? Porque a liquidez 
estava baseada na balança comercial deficitária dos 
Estados Unidos, que durante 1 ano tinham 840 bilhões 
de dólares de déficit na sua balança comercial, com-
pensada pela impressão de bonds – imprimiam bonds, 
vendiam bonds. Os Estados Unidos importavam tudo 
do mundo inteiro, principalmente da China, da Coreia, 
do Japão, dos países asiáticos.

Já dizia Abraham Lincoln, grande pensador e es-
tadista norte-americano, que nenhum país pode viver 
eternamente baseado em dinheiro emprestado. O que 
aconteceu? Os Estados Unidos foram obrigados a re-
trair a sua importação e a sua balança comercial, tanto 
é que a última edição de The Economist afirmou que o 
déficit, que era de 840 bilhões de dólares por ano, em 
1 ano foi para 600 bilhões de dólares, ou seja, houve 
uma diminuição de 240 bilhões de dólares.

Ora, por que o Brasil, graças a Deus, sentiu 
menos? Porque, com a política inteligente do Minis-
tério da Fazenda, diminuiu-se o superávit primário. O 
que é superávit primário? O superávit primário cor-
responde ao dinheiro que se paga aos banqueiros, 
dinheiro que não gera emprego nem progresso. Com 
a diminuição do superávit primário, o que aconteceu? 
O Brasil, graças a Deus, concedeu mais recursos à 
livre iniciativa, que, gerando mais emprego e mais 
gastos no comércio e na indústria, fez com que as 
consequências desse tsunami mundial não viessem 
a afetar o Brasil.

Infelizmente, nós não podemos dizer que o mundo 
inteiro vai nos acompanhar, porque, fora a China, Ale-
manha, Arábia Saudita e Rússia, praticamente todos 
os países estão com déficit em sua balança comercial. 
Vai demorar um pouco mais para o mundo se reerguer, 
mas eu torço, na condição de Deputado brasileiro, para 
o Brasil se reerguer mais rapidamente e, se Deus qui-
ser, com menos consequências funestas advindas do 
que acontece no mundo hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MANATO – Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães 

Neto) – Concedo a palavra ao Deputado Manato. S.Exa. 
dispõe de até 3 minutos na tribuna.

O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao 
Prefeito de Itarana, no Estado do Espírito Santo, Nego 
Meneghel. Sexta-feira, eu estive presente em Itarana 
para participar da Festa dos Itaranenses Ausentes, 

que homenageou o Presidente do SEBRAE no Es-
pírito Santo, João Felício Scárdua, nascido naquele 
Município. 

Naquela festa, perante a comunidade local, tive 
a oportunidade de entregar ao Município uma pá car-
regadeira, que era – e é – uma necessidade dos agri-
cultores daquela região. 

Aquela é uma cidade que vive muito da agricultura 
familiar. São centenas de produtores rurais, todos vol-
tados para a agricultura familiar. Tenho certeza de que 
aquela máquina muito vai ajudar o produtor rural. 

Obrigado ao Prefeito Nego Meneghel, ao Vice-
Prefeito Braz e à Câmara de Vereadores, que tão bem 
me recebeu naquele evento.

Sábado, Sr. Presidente, fui ao Município de Gua-
çuí, no extremo sul do nosso Estado. Em companhia 
do Prefeito Vagner, participamos de diversas inaugu-
rações. Uma delas foi a do Centro Integrado, que, no 
mesmo local, vai abrigar o PROCON, um telecentro 
para dar aulas de informática ao jovem daquela cidade, 
a biblioteca municipal, o SEBRAE e o Nosso Crédito, 
programa do Governo do Estado que abre crédito para 
o pequeno e o microempresário. 

Foi uma solenidade muito importante. Entretan-
to, o que mais me chamou a atenção em Guaçuí foi a 
inauguração do primeiro centro dedicado à mulher, o 
único do sul do Estado. Lá as mulheres vão poder fazer 
os exames preventivos de câncer de mama e do colo 
uterino, fazer ultrassonografia e participar de palestras 
sobre planejamento familiar.

Sr. Presidente, fiquei muito feliz por ter participa-
do dessas solenidades.

Aproveito a chegada do nosso querido Presidente 
Michel Temer para fazer um apelo a S.Exa. no sentido 
de que coloque em pauta a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 471. Transferimos a discussão e a vo-
tação da Proposta de Emenda à Constituição nº 471 
da semana passada para esta semana, com o com-
promisso de votá-la hoje.

Então, peço a S.Exa. que coloque essa PEC em 
pauta mais tarde, quando o quorum for suficiente, para 
que possamos votá-la de uma vez por todas, porque 
tenho certeza de que ela ajudará, e muito, a democra-
cia do nosso Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Manato, o Sr. 
Antonio Carlos Magalhães Neto, 2º Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Apresen-
tação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Marcio Junqueira DEM 
Total de Roraima 3

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá 5

PARÁ

Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Lira Maia DEM 
Paulo Rocha PT 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 8

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Rebecca Garcia PP 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas 4

RONDÔNIA

Anselmo de Jesus PT 
Eduardo Valverde PT 
Ernandes Amorim PTB 
Marinha Raupp PMDB PmdbPtc
Moreira Mendes PPS 
Total de Rondônia 5

ACRE

Gladson Cameli PP 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre 2

TOCANTINS

João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão 5

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
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Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
Flávio Bezerra PMDB PmdbPtc
José Airton Cirilo PT 
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Leo Alcântara PR 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PR 
Mauro Benevides PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará 15

PIAUÍ

Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Total de Rio Grande do Norte 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba 5

PERNAMBUCO

Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Roberto Magalhães DEM 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 16

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc

Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas 3

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Iran Barbosa PT 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe 5

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Geraldo Simões PT 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PR 
Jorge Khoury DEM 
José Carlos Aleluia DEM 
José Carlos Araújo PR 
José Rocha PR 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Márcio Marinho PR 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT 
Total de Bahia 23

MINAS GERAIS

Alexandre Silveira PPS 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
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Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
Rodrigo de Castro PSDB 
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais 26

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 6

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Gabeira PV 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Amaral DEM 
Total de Rio de Janeiro 22

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Devanir Ribeiro PT 

Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Guilherme Campos DEM 
Jefferson Campos PTB 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
José C Stangarlini PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Genoíno PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Michel Temer PMDB PmdbPtc
Milton Monti PR 
Milton Vieira DEM 
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Regis de Oliveira PSC 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo 39

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa PMDB PmdbPtc
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Distrito Federal 6

GOIÁS

Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Jovair Arantes PTB 
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Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás 12

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Dagoberto PDT 
Geraldo Resende PMDB PmdbPtc
Marçal Filho PMDB PmdbPtc
Waldemir Moka PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso do Sul 5

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Andre Vargas PT 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná 16

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtc
José Carlos Vieira DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina 10

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc

Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Germano Bonow DEM 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pepe Vargas PT 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 14

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 273 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 466, DE 2009 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 466, de 2009, que dispõe sobre 
os serviços de energia elétrica nos Sistemas 
Isolados e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
16/08/2009

PRAZO NA CÂMARA: 30/08/2009
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

17/09/09 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 30/11/2009

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Há sobre 
a mesa requerimento que solicita retirada de pauta da 
Medida Provisória nº 466, de 2009.

O requerimento é assinado pelo Líder do Demo-
cratas, Deputado Ronaldo Caiado.

“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, 
a retirada da pauta da MP 466/2009 constante 
do item 1 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 29-09-2009. – João 
Oliveira, Vice-Líder do Democratas”

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, tem a palavra o Deputado Eduardo Valverde. 
(Pausa.)

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, ape-
nas para saudar V.Exa. pela importante iniciativa que 
tomou hoje no sentido de, por meio de Ato da Mesa, 
mandar instalar a Comissão Especial que vai analisar a 
PEC nº 391, que trata dos planos de carreira e do piso 
salarial para os agentes comunitários e os agentes de 
combate às endemias em todo o País.

Deputado Michel Temer, essa matéria é muito 
importante, tem a ver com a vida de mais de 300 mil 
agentes comunitários espalhados em todo o País e vai 
na direção do fortalecimento do SUS e de fazer justiça 
a uma categoria que desempenha papel muito impor-
tante no contexto da saúde púbica de nosso País.

Por fim, gostaria de perguntar a V.Exa. se a PEC 
dos cartórios irá a voto mais tarde.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Poderá ir 
na sessão extraordinária. Logo mais, o Vice-Presidente, 
Deputado Marco Maia, assumirá a Presidência e certa 
e seguramente vai tratar com os Líderes sobre a PEC 
nº 471, na sessão extraordinária.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – O.k., Sr. Presi-
dente. Vamos aguardar para que ela seja aprovada 
também.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
a favor do requerimento, concedo a palavra ao Depu-
tado João Oliveira.

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
apresentamos este requerimento de retirada de pauta 
para poder fazer jus aos Municípios brasileiros. Isso 
está deixando de ser feito pelo Congresso Nacional, 
pelo Senado da República, que se nega a convocar 
sessão do Congresso para analisar o sofrimento de 
todos os Municípios brasileiros.

Portanto, nós, do Democratas, entraremos em 
obstrução em virtude do que passam hoje os Prefeitos 
no que diz respeito à falta de recursos, à contenção 
feita e à redução de IPI. Diante dessa situação que 
assola todos os Municípios brasileiros, principalmen-
te os mais pobres, aqueles que recebem 0,6%, nada 
foi apresentado pelo Governo, nem há interesse dele 
em resolver esse problema que há tempos espera ser 
solucionado. 

Esse PLN haveria de ser votado em sessão do 
Congresso Nacional quinta-feira, mas o Presidente do 
Congresso Nacional, Senador José Sarney, em nada 
se manifestou em relação a isso.

Portanto, o Democratas, neste momento, entra 
em obstrução, motivo pelo qual polemizamos com este 
requerimento de retirada de pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Com a 
palavra o Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, por motivos radicalmente 
opostos, com argumentações frontalmente contrárias, 
nós também vamos votar a favor do requerimento de 
retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Para falar 
contra, tem a palavra o Deputado Duarte Nogueira.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB vai votar a 
favor do requerimento de retirada de pauta não só por 
discordamos da maneira como a maioria do Governo 
está tratando a proposta apresentada pelas oposições 
na Comissão Mista de Orçamento, inclusive sugerindo 
que fosse retirado o prazo de apresentação de emen-
das para votarmos imediatamente o PLN nº 62, que 
repassa 1 bilhão de reais aos Municípios brasileiros, 
no momento em que passam por enormes dificulda-
des financeiras. 

Além do mais, nós também não recebemos o 
relatório da Medida Provisória nº 466.

Portanto, são inúmeras as razões pelas quais nós 
devemos ter prudência, cautela. Ao mesmo tempo, é 
uma oportunidade para mandar uma sinalização clara 
ao Governo de que urge votarmos o PLN nº 62, para 
que possamos aportar esses recursos para os Muni-
cípios do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Muito bem. 
Então, vamos votar o requerimento.

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB – BA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB 
também vai encaminhar favoravelmente à retirada. 
Amanhã essa matéria, impreterivelmente, deverá es-
tar em plenário. 

O PMDB acompanha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Em vota-

ção o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Quem es-

tiver a favor permaneça como se acha. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. JOSÉ GENOÍNO – Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o art. 
23 do Regimento Interno estabelece que as Comissões 
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Temporárias, como são as Comissões Especiais, têm de 
seguir a proporcionalidade, na medida do possível. 

Foi criada uma Comissão Especial para proferir 
parecer sobre o Código Florestal, por determinação de 
V.Exa. Eis que se fez uma maioria, que não sabemos 
ainda de quantos votos, e se fez uma composição da 
Mesa da Comissão, Presidência e Relatoria, excluin-
do a segunda bancada, que é a do PT. O PMDB é a 
primeira bancada e o PT é a segunda. Nessa com-
posição da Mesa, excluiu-se a bancada do PT – que 
é a segunda. Não estou nem me referindo às outras 
bancadas. Compõe-se a Mesa da Comissão passando 
por cima da bancada do PT – que é a segunda, e se 
vai para a quinta, a sexta, a sétima bancada. Portanto, 
um critério exclusivamente ideológico. 

Eu, como Líder em exercício, indicado pelo Lí-
der Cândido Vaccarezza, pedi a palavra na Comissão, 
e o seu Presidente, Deputado Valdir Colatto, não me 
concedeu, encerrou a sessão e não apurou os votos. 
E agora estamos num impasse. Qual impasse? Sem 
proporcionalidade, a Comissão Especial do Código Flo-
restal não vai funcionar. Qual a nossa posição? Que a 
bancada ruralista tenha a Presidência ou a Relatoria, 
concordamos. Ela escolhe a Relatoria ou a Presidência. 
Mas ela querer ter a Presidência e a Relatoria significa 
impasse, e esse impasse foi criado na Comissão. 

Eu pedi a palavra como Líder e o Presidente não 
me concedeu. Eu comuniquei que faria a questão de 
ordem a V.Exa. 

Sem a proporcionalidade entre as duas maiores 
bancadas é impossível aquela Comissão funcionar. E 
é importante que ela funcione, porque estamos diante 
da preparação da agenda para a Conferência de Co-
penhague. Não estou excluindo os ruralistas, estou 
defendendo que fiquem com a Presidência ou com a 
Relatoria. Mas ficar com a Presidência e com a Re-
latoria, Presidente Michel Temer, não é democrático, 
não se está atentando para o critério da proporciona-
lidade da Casa. 

Por isso, faço esta questão de ordem a V.Exa.
Como amanhã vai haver sessão às 9h, podere-

mos ter a repetição do impasse, o que não é bom para 
a imagem da Casa. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Vou res-

ponder à questão de ordem. 
O SR. O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, 

sobre a mesma questão, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois 

não.
O SR. O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tam-
bém sou membro dessa Comissão, além de ser Líder 

do Partido Socialismo e Liberdade, e presenciei essa 
reunião.

Quero me somar às palavras do Vice-Líder Ge-
noíno e dizer que o que ocorreu lá foi uma violência. 
Não houve consulta a 5 partidos – PT – PV, PCdoB, 
PSOL e PSB – para escolher a Presidência, a Relatoria 
e outros cargos da Mesa da Comissão Especial. 

O que aconteceu lá é que se iniciou o processo 
de votação sem consulta aos partidos, inclusive indi-
cando membros de partidos, como o do PV, que não 
foram consultados sobre essa matéria; e mais do que 
isso, violando regimentalmente o processo. O Presiden-
te em exercício, Deputado Valdir Colatto, suspendeu 
a reunião intempestivamente, cassando a palavra de 
Líderes, antirregimentalmente. 

Peço a V.Exa. que leve em conta esse aspecto, 
porque essa Comissão vai sofrer uma grande pressão 
nesta Casa. Da forma como a Comissão iniciou os seus 
trabalhos, ela corre o risco de se inviabilizar. 

Também entendo que todas as pessoas do Brasil 
estão voltadas para essa questão. A legislação am-
biental brasileira é uma das mais avançadas do mun-
do, e existe uma verdadeira conspiração contra isso, 
violando métodos e já discutindo o mérito e mostrando 
um caminho.

Por isso, peço a V.Exa. que observe essa ques-
tão. Cinco partidos não foram consultados.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Sr. Presidente, 
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Pois não. 
É para contraditar?

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, durante 
a reunião, o Deputado Moka e o Deputado Micheletto 
se manifestaram – eu também iria me manifestar na 
mesma direção – no sentido de que suspendêssemos a 
reunião para que os partidos se reunissem e fizessem 
a discussão sobre a composição da Mesa. 

Essa era a proposta que já havia sido encami-
nhada por alguns companheiros da Mesa. Foi determi-
nado que amanhã de manhã se realize uma reunião, 
para que façamos a discussão sobre a composição 
da Mesa.

Nesse sentido, só quero dizer a V.Exa. que nós 
já havíamos feito essa proposta. Três colegas do PT 
– do PMDB e do PCdoB, por intermédio da Deputada 
Vanessa Grazziotin, haviam feito a mesma proposição. 
Eu falaria pelo Partido Progressista na mesma direção, 
para que nos reuníssemos e tentássemos, então, fazer 
a composição da Mesa.

O Deputado Valdir Colatto concordou e já mar-
cou reunião para amanhã, para que façamos essa 
discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Respon-
dendo, portanto, à questão de ordem, quero dizer que 
o Deputado José Genoíno tem razão no tocante à 
proporcionalidade para composição das Comissões. 
Evidentemente, Presidência e Relatoria é uma ques-
tão de acordo político. E chegou-me aos ouvidos um 
acordo político que seria daquela natureza. 

Se a Comissão julgar que não deve eleger aquele 
Presidente ou aquele Relator, tem independência ab-
soluta para agir internamente. Mas, de toda maneira, 
vou recolher a questão de ordem. Chamarei o Depu-
tado Colatto e o Deputado Homero Pereira, que seria 
o Relator, para conversar sobre esse tema.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra por 1 minuto para o Deputado Biscaia.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, V.Exa. presidiu uma importante solenidade nesta 
manhã, com apresentação de um projeto de iniciativa 
popular, o Projeto Ficha Limpa. Mais de 1,3 milhão 
de assinaturas foram colhidas para a apresentação 
desse projeto.

As entidades representativas se fazem presentes 
neste momento. A partir da apresentação de proposta 
de iniciativa popular, Parlamentares que estão apoian-
do a proposta assinaram projeto idêntico. 

Neste momento, em nome destes 24 Parlamen-
tares que já a subscreveram, apresento à Mesa a pro-
posta de alteração da Lei Complementar nº 64, para 
tornar inelegíveis aqueles que de alguma forma tenham 
uma conduta anterior reprovável.

Quero dizer a todos os Parlamentares que a ade-
são e o apoio estão abertos a todos os 513 Deputados 
que integram esta Casa Legislativa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
lembrar que o princípio universal dos direitos huma-
nos consagra que o cidadão só pode ser considerado 
culpado com sentença transitada em julgado. Esse é 
um princípio universal. Essa história de prejulgamento 
nasceu com os regimes ditatoriais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Devo re-
gistrar que realmente hoje recebi um projeto de inicia-
tiva popular. Ao manifestar-me às 43 entidades que 
trouxeram esse projeto, disse-lhes da importância do 
Legislativo, até porque foi o Legislativo brasileiro que, 
durante a Constituinte, permitiu esse processo de par-
ticipação popular, seja pela iniciativa popular, seja pelo 
referendo, seja pelo plebiscito. Daí a importância do 
Legislativo brasileiro.

É claro que o projeto de iniciativa popular apenas 
deflagra o processo de formação da lei. Agora, eviden-
temente, haverá a modulação desse projeto pela atua-
ção dos Srs. Deputados e dos Srs. Senadores.

Recebemos esse projeto e vamos discuti-lo am-
plamente aqui, na Câmara dos Deputados. Faço até 
referência aos representantes das 43 entidades que 
ainda estão presentes nesta tarde e os cumprimento 
mais uma vez.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Ronaldo Caiado, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo DEM.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM – GO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, vamos por etapa.

Embasado na tese levantada pelo Deputado José 
Genoíno em relação à proporcionalidade, quero dizer 
que estou totalmente de acordo com S.Exa. Gostaria, 
Deputado Genoíno, que essa tese também prevaleces-
se no momento em que 4 projetos aqui chegaram para 
discutir o pré-sal. E hora alguma as oposições foram 
chamadas para discutir a proporcionalidade.

O Governo atropelou, passou o trator. A verdade 
é esta: proporcionalidade quando lhes interessa; quan-
do não interessa, vale a truculência da maioria. Essa 
é a grande verdade. 

Então, essa tese não pode valer apenas para 
uma Comissão que será instalada amanhã. Deve valer 
também na distribuição das relatorias e das Comissões 
Especiais que estão instaladas na Casa. Não temos 2 
pesos e 2 medidas, como hoje vem sendo praticado 
pelos Líderes da base do Governo, com total exclusão 
das oposições no momento da decisão dos Relatores 
ou Presidentes de Comissões.

Quero tratar de outro assunto, Sr. Presidente. 
Como V.Exa. destacou, hoje a Casa recebe um projeto 
de lei complementar sobre inelegibilidade. O Demo-
cratas está preparado para o debate, porque já saiu 
à frente. O Democratas, desde 2008, já baixou uma 
resolução dizendo quais são as condições que o pré-
candidato tem de atender para que seja aceito pelo 
partido. Já estamos bem mais avançados. Enquanto 
não existe lei, já temos uma resolução partidária que 
nos dá essa prerrogativa, para podermos mostrar que 
a nossa bancada zela para que, cada vez mais, as 
pessoas idôneas, sérias e com espírito público ocu-
pem mandato no partido e também no cenário político 
estadual, municipal e nacional.

Queria também explicar a todos por que fizemos 
esse requerimento de retirada de pauta. Primeiro, 
porque há um acordo de que só votaríamos matérias 
depois que o Relator apresentasse o projeto de con-
versão, mas até agora não temos conhecimento dele. 
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Como tal, a matéria sequer poderia ser colocada ou 
apreciada no plenário.

Segundo ponto. Desde quinta-feira – e peço a 
atenção de todos – estamos numa luta enorme. Vários 
Parlamentares estiveram no auditório Petrônio Portela, 
junto aos Prefeitos, dizendo que estavam apoiando a 
reivindicação deles quanto ao repasse de 1 bilhão de 
reais para compensar as perdas que os Municípios ti-
veram com a isenção dada pelo Governo para atender 
às grandes montadoras no Brasil, prejudicando e as-
fixiando as prefeituras do interior do País que, na sua 
grande maioria, não têm outra fonte de arrecadação 
que não seja o repasse do FPM. 

Hoje os Prefeitos estão fechando as prefeituras, 
sem condições sequer de honrar a folha de pagamen-
tos de seus funcionários.

Por isso, à época, o Democratas, junto com o 
PSDB e o PPS, buscou a assinatura de vários Líderes 
e protocolou um requerimento de urgência urgentís-
sima para que o PLN nº 62, que propõe exatamente 
aprovar 1 bilhão de reais, pudesse ser rapidamente 
sancionado e repassado aos Prefeitos.

O que aconteceu? O Presidente do Congresso, 
Senador José Sarney, não instalou a sessão do Con-
gresso, em ordem passada pelo Governo Federal, prin-
cipalmente do Ministro do Planejamento e da Fazenda, 
para que os Prefeitos não tivessem este repasse de 
1 bilhão de reais.

Com isso, Sr. Presidente, foi tomada uma decisão 
na bancada do Democratas, do PPS e do PSDB, na 
Câmara e no Senado, de entrarmos em processo de 
obstrução até que o Governo tenha interesse em libe-
rar. Veja bem a inversão da ordem: o Governo Federal 
é que libera a pauta no Congresso Nacional.

Esperamos que o Presidente José Sarney pelo 
menos cumpra o compromisso de instalar a sessão 
do Congresso, para que aí, sim, possamos apreciar 
o requerimento de urgência urgentíssima, votar de 
imediato o PLN nº 62 e os Prefeitos poderem receber 
o repasse.

Neste momento, o Democratas entra em processo 
de obstrução até que as prefeituras brasileiras sejam 
atendidas e saiam deste quadro caótico e asfixiante 
que está vivendo não só o Prefeito, mas o cidadão que 
ali depende da educação, da estrutura de saúde, do 
fornecimento de medicamento, da segurança pública, 
de serviços mantidos pelas prefeituras, que hoje estão, 
na grande maioria, sem poder atender à sociedade e 
muitas estão fechando as portas.

Diante desse quadro caótico, em apoio às Prefei-
turas, entramos em processo de obstrução, exigimos 
que o Governo tenha sensibilidade e que o Presidente 
do Congresso instale a sessão, para que possamos 

rapidamente votar os requerimentos e desobstruir a 
pauta.

Era o que tinha a dizer. 
Durante o discurso do Sr. Ronaldo Caiado, o Sr. 

Michel Temer, Presidente, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Marco Maia, 1º Vice-
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Ainda no 
período destinado às Comunicações de Liderança, 
concedo a palavra ao Deputado Duarte Nogueira. 
(Pausa.)

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, poste-
riormente, quero falar como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Ivan Valente. 

A pedido, inverteremos as falas. 
Antes, porém, aviso ao Plenário que, logo após a 

fala das Lideranças, vou encerrar esta sessão ordinária 
e convocar uma extraordinária em cuja pauta de vota-
ção constam duas PECs. Então, peço às Sras. e aos 
Srs. Deputados que permaneçam em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Ivan Valente, V.Exa. tem a palavra por 5 minutos, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em primeiro lugar, quero dizer que meu 
partido não concorda com a votação da PEC dos car-
tórios. Então, o PSOL vai pedir que outro painel seja 
aberto para a sessão extraordinária – desde já, faço 
este registro da tribuna.

Quanto à DRU, o partido votará o segundo tur-
no.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
assunto que me traz à tribuna é relativo ao Parlamento 
brasileiro, que aprovou a criação de Comissão Externa 
de Deputados – uma comissão suprapartidária – para 
ir a Honduras verificar, in loco, fundamentalmente, a 
situação da Embaixada brasileira, território livre do 
Brasil naquele país e que foi duramente violentado por 
duas vezes consecutivas. A primeira, com o corte de 
luz, água e telefone, serviços básicos da Embaixada. 
Posteriormente, com o ataque de gases tóxicos, o que 
foi confirmado, inclusive, por jornalistas brasileiros. 
Depois, ainda vieram ameaças consecutivas do atual 
regime de fato de não garantir a Convenção de Viena 
e de invasão à Embaixada brasileira. 

Neste momento, o Brasil não tem relações diplo-
máticas com o Estado de Honduras, como quase todos 
os países latino-americanos, porque o governo que ali 
se instalou não foi reconhecido pela ONU nem pela 
OEA nem por nenhum país latino-americano, inclusive, 
os Estados Unidos condenaram o golpe.
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Essa comissão terá uma missão humanitária. 
Ela verificará in loco a situação inclusive de residen-
tes brasileiros naquele país, que passam de 500 pes-
soas, e certamente dialogará com o Parlamento de 
Honduras, que, ontem, questionou o Presidente de 
fato, Roberto Micheletti, sobre o estado de sítio – e 
isso surtiu efeito hoje, com a promessa de revogação 
do estado de sítio. 

A aprovação, em plenário, dessa comissão é um 
avanço do nosso Parlamento, porque não podemos 
mais ficar alheios aos grandes fatos nacionais e inter-
nacionais que envolvem o Estado brasileiro, o povo 
brasileiro e, inclusive, a segurança de brasileiros. 

Por isso, foi correta a formação, na Comissão de 
Relações Exteriores, dessa comissão de 6 Deputados 
que vai a Honduras amanhã – e os Deputados vão com 
os seus próprios recursos, é preciso frisar. 

A discussão feita por certos setores da mídia 
brasileira não contribui em nada para esclarecer o 
povo. Trata-se de mesquinharia discutir o custo dessa 
viagem. Verificar a situação da Embaixada brasileira, 
sua proteção, e ajudar a negociar saídas em defesa 
da democracia: esta é a primeira questão. 

A segunda, Sr. Presidente, é que estamos che-
gando ao limite. Setores da mídia nacional começam 
a mentir descaradamente sobre os fatos. E não pode-
mos mais aceitar jornalistas que viram ombudsmen, 
analistas, direcionadores de opinião pública. Tampou-
co podemos aceitar que liberdade de expressão seja 
confundida com liberdade de empresa, de donos de 
jornais, de empresas que têm capital e que direcionam 
opiniões, inclusive sobre essa questão, sem ouvir to-
dos os lados, sem ouvir todas as opiniões existentes 
sobre a crise em Honduras e a posição adotada pelo 
Governo brasileiro.

Repudiamos esse tipo de unanimidade burra na 
qual se transformou o comentarismo, o convite a ana-
listas e especialistas que só têm uma opinião, que não 
ouvem o outro lado da democracia, e só fazem criticar. 
Todas as mudanças que estão havendo na América 
Latina são criticadas. As oligarquias são preservadas, 
a participação popular é condenada, e a intervenção 
militar, aceita – inclusive as ditas brandas. Aliás, se-
gundo dizem esses setores da mídia, no Brasil não 
houve ditadura e, sim, “ditabranda”.

Então, nesse sentido, quero parabenizar o Pre-
sidente Michel Temer e o Deputado Raul Jungmann, 
que vai coordenar esse processo. 

O Parlamento brasileiro tem de estar presente, 
pois é a representação da sociedade civil, do cidadão 
brasileiro, do eleitorado brasileiro. E, depois, na volta, 
cada Parlamentar dessa comissão suprapartidária dará 
a sua contribuição e fará a sua análise do que viu. 

Que possamos, então, dar uma contribuição para 
uma solução democrática, uma solução que evite que 
a violência continue predominando na disputa de po-
der e que o povo seja autônomo para decidir o seu 
destino. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ANDRÉ VARGAS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem, para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. ANDRÉ VARGAS (PT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, disse V.Exa. 
que há duas PECs na pauta da sessão extraordinária. 
Pergunto, então, se V.Exa. pode elencá-las.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – PEC nº 483 
e PEC nº 471.

O SR. ANDRÉ VARGAS – Era isso, Sr. Presi-
dente.

O SR. DUARTE NOGUEIRA – Sr. Presidente, 
V.Exa. já respondeu à indagação do Deputado André 
Vargas?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Já res-
pondi.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Duarte Nogueira, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, deveríamos estar, no decorrer desta 
sessão ordinária, por força do trancamento da pauta, 
apreciando a Medida Provisória nº 466, que promove 
alterações na conta do sistema elétrico nacional. 

O PSDB apresentou emenda para que os con-
sumidores de energia elétrica cujo consumo for de 
até 80 quilowatt/hora/mês não sejam cobrados dessa 
Conta Energia, que procura equilibrar as regiões que 
não têm transmissão elétrica do sistema nacional e 
são providas de energia por usinas termelétricas, com 
outra composição de preços, mas com a aplicação de 
recursos de todo o sistema elétrico.

Infelizmente, não vamos apreciar essa medida 
provisória. Talvez porque o relatório ainda não esteja 
pronto – é o que quero crer –, e não porque há uma 
posição clara assumida por nós da Oposição de obs-
trução regimental, porque, na semana passada, apre-
sentamos um requerimento de urgência para que pu-
déssemos apreciar na Comissão Mista de Orçamento 
o PLN nº 62.

O que diz esse PLN? Que os recursos remane-
jados por esse projeto de lei, 1 bilhão de reais, sejam 
destinados aos Municípios. Por quê? Porque logo de-
pois do início da crise mundial, quando o Governo dizia 
que a crise era uma “marolinha”, ou seja, no primeiro 
semestre deste ano, os Municípios deixaram de re-
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colher recursos fiscais em razão do desaquecimento 
da economia, da diminuição da atividade industrial e 
também de ações do Governo, que reduziu impostos 
como o IPI em algumas cadeias produtivas. E isso 
foi feito sem consultar os Municípios. Na média, qua-
se metade desses recursos fiscais deveriam ter sido 
transferidos aos Municípios para que estes pudessem 
colocar gasolina na ambulância, prover as unidades 
de saúde de suas despesas de custeio ou de suas 
farmácias, enfim, girar a máquina municipal dentro da 
normalidade.

Os Municípios estão com suas contas desequili-
bradas porque tiveram perda de receita. E o Governo 
Federal, como se fosse um favor que tivesse de fazer 
e demonstrando até certa especialidade em conceder 
favores, na verdade, acabou fazendo uma maldade para 
com os Municípios em razão da forma com que tratou 
a crise econômica. O Governo terminou repassando, 
via medida provisória, um pouco mais de 1 bilhão de 
reais, mas esses recursos não foram suficientes.

A projeção é a de que os Municípios brasileiros 
perderão do seu repasse do Fundo de Participação 
dos Municípios, até o final deste ano, algo em torno 
de 5 bilhões de reais.

Ora, o Governo que acenou, por meio da apre-
sentação do PLN nº 62, a transferência de 1 bilhão de 
reais aos Municípios não reúne o Congresso nem mo-
vimenta a Comissão Mista do Orçamento para realizar 
essa tarefa. Se o Governo foi o proponente, deveria 
ser o maior interessado para que esse recurso fosse 
aprovado e transferido aos Municípios. 

Na semana passada, nós da Oposição apresenta-
mos uma proposta de retirada do prazo de 5 dias para 
emendas, a fim de acelerarmos a aprovação desse PLN 
que transfere 1 bilhão de reais para os Municípios. No 
entanto, o Governo não demonstrou nenhuma vontade, 
nenhuma iniciativa proativa para realizar essa ação em 
comum acordo com a Oposição. 

Por isso, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
estamos em processo de obstrução. Queremos que 
esse 1 bilhão de reais seja transferido aos Municípios; 
queremos que esse remanejamento no PLN nº 62 seja 
aprovado. Congresso reunido é matéria decidida para 
que os Municípios tenham minimizada a dificuldade 
fiscal por que atravessam neste momento. 

Posto isso, Sr. Presidente, deixo claro o posi-
cionamento do PSDB, que é o mesmo do PPS e do 
Democratas, haja vista que não há de nossa parte o 
menor interesse em obstruir qualquer matéria, sobre-
tudo a Medida Provisória nº 466, tão logo tomemos 
conhecimento do seu relatório final para discutirmos 
ou apresentarmos modificações ao texto, na forma de 
DVS ou em acordo com o Relator. 

Agora, não há nenhum cabimento em o Governo 
obstruir a si próprio, no caso da aprovação do PLN na 
Comissão Mista do Orçamento, e não convocar ses-
são do Congresso para aprovar esse recurso para os 
Municípios. 

É o nosso comunicado.
Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. SANDRO MABEL – Pela ordem, Sr. Pre-

sidente.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presi-

dente...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado Sandro Mabel.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presi-

dente...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Um minuto?
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Se o De-

putado Sandro Mabel o permitir.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Obrigado, Sr. 

Presidente.
O SR. SANDRO MABEL – Contanto que não 

seja no meu minuto.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Quero apenas re-
gistrar a inauguração dos escritórios regionais do PTB 
de Itapeva – e cumprimento o Waldemar de Mattos, o 
Véio, pela grande festa – e de Itapetininga, em razão 
do qual parabenizo o Eduardo Sukamoto. 

Considero igualmente importante dizer que esti-
ve no Rio de Janeiro, no último domingo, na passeata 
em prol da PEC nº 300. A propósito, cumprimento o 
Deputado Jair Bolsonaro, aqui presente. 

Cumprimento também o Zé da Farinha pelo seu 
aniversário de 80 anos. 

De outro lado, Sr. Presidente, registro meu lamen-
to pela perda do Anselmo, um grande companheiro 
em São Paulo, que faleceu no último domingo, e, por 
intermédio da Fátima, envio minhas condolências aos 
familiares enlutados. 

Por fim, deixo registrado o fato de que recebi di-
ploma da União Nacional Islâmica pela participação 
na ação social realizada em vários domingos – um 
evento que demonstra a preocupação da comunidade 
islâmica para com a sociedade brasileira. E registrar 
o recebimento desse diploma, sem dúvida nenhuma, 
é algo que faço com alegria e satisfação. 

Agradeço aos amigos Jamel Bacha e Ali Zoghbi 
a homenagem.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado Claudio Cajado.



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira  30 53625 

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se V.Exa. 
me permite, faço alguns breves registros. 

Primeiro, quero pontuar a importância de D. Te-
reza Giffoni, Vice-Prefeita de Camaçari e integrante 
do PSDB, ter rompido com o Prefeito do Município, 
que é do PT.

Foi um fato político de enorme significância, por-
que as Oposições – e, no Município de Camaçari, a 
oposição é o PSDB ao lado do DEM e do PTN – terão, 
sem sombra de dúvida, com o PR – enorme força para, 
no próximo ano, rever nossas gritantes diferenças.

Quero também, Sr. Presidente, pontuar que é 
fundamental que o Município de Lajedo do Tabocal, na 
Bahia, continue reivindicando da Justiça Eleitoral, do 
TRE da Bahia, o julgamento do processo que lá tramita 
há mais de um ano, para que a gestão do Município 
retorne à Prefeita Maria Ângela ou sejam realizadas 
novas eleições. Toda semana, pontuarei a demora do 
TRE da Bahia. É um absurdo que esse processo não 
seja julgado.

O outro registro é relativo ao fato de que nós, 
membros da Comissão de Relações Exteriores desta 
Casa, votamos um requerimento para que 6 Deputa-
dos, às 8h da manhã de amanhã, se desloquem daqui 
para El Salvador e, de lá, via aviação comercial, para 
Tegucigalpa, Capital de Honduras. Cumpriremos mis-
são de diplomacia parlamentar perante o Congresso 
hondurenho, com o intuito de atingir 3 objetivos muitos 
claros: primeiro, buscar um diálogo entre os 2 Parla-
mentos; segundo, verificar, in loco, as instalações físi-
cas da Embaixada do Brasil e as condições do nosso 
Corpo Diplomático; e, terceiro, manter contato com a 
comunidade brasileira residente em Honduras. 

Portanto, Sr. Presidente, a viagem já está progra-
mada, e o Deputado Raul Jungmann será o nosso Co-
ordenador. Quanto voltarmos, apresentaremos nosso 
relatório ao Parlamento e ao Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Obrigado, 
Deputado Claudio Cajado.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Sandro Mabel, que falará pela Lide-
rança do PR.

O SR. SANDRO MABEL (PR – GO. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero tratar de 2 importantes temas. 

Primeiro, peço às Sras. e aos Srs. Parlamentares 
mais atenção em relação à PEC nº 471. 

A PEC nº 471 não é um trem da alegria. Ela não 
foi feita para resolver o problema de um ou de outro. 
Não. Ela vem fazer justiça com cerca de 800 pessoas – 
800 pessoas, repito, não 5 mil, 10 mil ou 20 mil – que, 
desde 1994, respondem por cartórios importantes, no 

interior e nas Capitais. Essas pessoas foram treinadas 
em cartório e sabem executar suas funções de forma 
notável. Não deixam ocorrer erros, exigem aquilo que 
precisa ser apresentado para que se desenvolva um 
bom trabalho nos cartórios.

Quero, então, pedir aos colegas Parlamentares 
que escutem essas pessoas, que abram o seu coração 
e as escutem. Temos de entender que situações que 
ficaram fora de uma regulamentação num determinado 
período precisam ser atendidas. E estamos falando, 
Deputado Ivan Valente, de pessoas que há 15 anos 
trabalham num cartório, os substitutos – aliás, 5 como 
titulares. Não é trem da alegria, reafirmo. São pessoas 
a quem devemos fazer justiça. Daí para a frente, a lei 
já regulamentou. Aqui se trata do hiato entre a Cons-
tituição de 1988 e a lei de novembro de 1994.

Não quero que isso se transforme numa luta po-
lítica, Líder Henrique Fontana, numa luta de governo 
ou de oposição, mas na luta de pessoas que vêm pres-
tando um grande serviço à comunidade. 

Sou a favor de concursos e de concursados, mas 
também acho que não podemos tirar direitos de quem 
fez por merecê-los. Não podemos fazer isso.

Essas pessoas defendem a PEC nº 471, cujo 
relatório, do Deputado João Matos, foi muito benfeito, 
estudado com toda a Comissão, aprovado a 20 mãos. 
É um relatório que corrige uma injustiça.

Vejo que um jornal critica, outro bate. Eu não te-
nho medo de coisa justa. É importante termos um po-
sicionamento neste momento e, para isso, escutarmos 
as pessoas que visitam nossos gabinetes.

Sr. Presidente, quero ainda dizer para V.Exa. o 
que tenho reiterado para o Presidente Michel Temer: 
o Brasil precisa de uma reforma tributária. É impres-
sionante como todo mundo nos pergunta nas ruas a 
respeito! Todos dizem que o País precisa da reforma 
tributária! Empresários com quem tenho conversado 
sempre afirmam: “Precisamos de uma reforma tributá-
ria”, mas não vêm aqui apoiar ou pressionar por uma 
reforma tributária que arrume toda essa confusão na 
nossa legislação.

A reforma tributária que aí está, aprovada na 
Comissão Especial, cuida da desoneração dos inves-
timentos, da simplificação do nosso sistema e, princi-
palmente, Deputada Gorete Pereira, dos mais pobres. 
Uma pessoa que ganha até mil reais, um aposenta-
do que está aí lutando por mais 2%, 3%, na reforma 
tributária vai poder contar com 20%, 25% a mais no 
seu salário.

Portanto, Deputado Marco Maia, para concluir, 
ressalto mais uma vez que é muito importante trazer 
para o plenário a proposição. Não quero ser visto aqui 
como um Parlamentar omisso, dada a responsabilidade 
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que tive ao relatar a matéria, ao não dizer, Deputado 
Rodovalho, que precisamos votar ou, pelo menos, dis-
cutir uma reforma tributária.

Se vamos reprová-la ou jogá-la na gaveta, no 
lixo, não importa. A Nação vai entender quem quer e 
quem não quer votá-la. Mas não podemos deixar de 
votá-la. É uma boa reforma tributária, não é a ideal, a 
ótima. Reforma ótima não existe, porque cada um quer 
uma ótima, Deputado Rodrigo Rocha Loures. Agora, 
é uma boa reforma, é uma proposta que avança, e 
vamos avançar mais.

O Deputado Luiz Carlos Hauly criou o SIMPLES, 
com o qual o País conseguiu avançar muito. Vejam o 
quanto o Brasil evoluiu, quantas empresas aderiram 
a esse programa. Com essa reforma, será a mesma 
coisa. Ela vai trazer uma série de empresas para a 
legalidade.

Agora, quero fazer um alerta: quando começou 
a reforma tributária, começou também a ser usada a 
nota fiscal eletrônica e o Sistema Público de Escritu-
ração Digital – SPED, para arrecadar mais, aumentar 
a base e desonerar os mais pobres. Porém, se não 
for aprovada a reforma tributária, vamos onerar ainda 
mais os mais pobres, que não aguentam mais pagar 
52% de carga tributaria. É injusto isso! Estamos aqui 
sem estudar, sem olhar essa reforma!

Portanto, Sr. Presidente, quero protestar e pedir 
aos empresários, aos trabalhadores e a todos nós que 
olhemos por essas pessoas que precisam mais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 

Muito obrigado, Deputado Sandro Mabel.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não há mais 

ninguém inscrito para falar como Líder.
O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 

com base no art. 96, § 1º, do Regimento Interno, peço 
a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Ernandes Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Recla-
mação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho 
aqui atuado sobre o cartel dos frigoríficos existente 
no Brasil e que tem recebido apoio total do BNDES. 
Esses frigoríficos devem o que não podem, e o BN-
DES continua financiando. Denunciei o envolvimento 
desse cartel dentro Ministério da Agricultura. Convo-
quei o Ministro à Comissão de Agricultura, e S.Exa. lá 
compareceu.

Fiz um trabalho em Rondônia em defesa de al-
guns pequenos frigoríficos. Pedi, e foi aprovada na 
Comissão de Agricultura, a criação de uma comissão 
externa para que 5 ou 6 Parlamentares fossem a Ron-

dônia. Dei entrada na Casa a pedido de apoio para 
esses Parlamentares, mas não fui atendido.

Por outro lado, enquanto eu trabalhava em de-
fesa dos empresários e da economia do meu Estado, 
envolveram o meu nome como se eu tivesse culpa no 
cartório. Passei de denunciante a réu. Até meus bens 
estão indisponíveis, devido às denúncias feitas. Agora, 
para apurá-las, pedi a presença de um delegado da 
Polícia Federal e de um Procurador da República para 
acompanhar os 5 Parlamentares que vão a Rondônia 
verificar in loco o que houve. A Mesa desta Casa, po-
rém, não me deu apoio ainda.

Gostaria que o Presidente Michel Temer estivesse 
presente para apoiar este Parlamentar. Não é possível 
que eu, na condição de Deputado Federal, defendendo 
meu mandato e o trabalho que devo fazer, não tenha o 
apoio desta Casa. Não aceito isso, Sr. Presidente!

A Mesa precisa tomar providências e dar suporte 
ao Parlamentar, quando requisitado e aprovado pela 
própria Comissão a que ele pertence, no caso a Co-
missão de Agricultura.

Por isso, apelo para a Mesa no sentido de que 
atenda a esta reivindicação, que é séria. Querem me 
colocar como bandido pelo trabalho que estou fazendo 
na condição de Parlamentar e de cidadão, defendendo 
os interesses da economia do meu Estado e dos em-
presários que lá trabalham. Não aceito que essa máfia 
que manda no BNDES e no Ministério da Agricultura 
ainda queira me crucificar. Não aceito! Não vim aqui 
para assumir esse papel! Quem votou em mim confia 
na minha atuação.

Por isso, exijo que a Mesa me dê satisfação sobre 
o requerimento que apresentei. O Presidente da Casa, 
Deputado Michel Temer, o assinou, em apoio. Mas ele 
não foi cumprido até agora. Espero que seja.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Ernandes Amorim, vou determinar à Assessoria que 
veja o que ocorreu, e, posteriormente, V.Exa. era in-
formado do porquê de não ter sido atendido o reque-
rimento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Jovair Arantes.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero tecer alguns comentários 
sobre a PEC nº 471, de 2005, programada para ser 
votada hoje, e buscar entendimento com a Mesa nes-
te momento. 

Estamos tentando construir um acordo com o au-
tor e com o Relator da PEC, Deputados João Campos 
e João Matos, respectivamente, com o objetivo de me-
lhorar um pouco mais ainda essa importante proposta 
para todos os cartorários brasileiros.
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O PTB é o partido que mais tem defendido sua 
votação. Já conversei com o Presidente Michel Temer 
e, há pouco, com o Deputado Sandro Mabel. Sei que 
vamos de encontro às pessoas que estão aqui nas 
galerias – e, evidentemente, muitos vieram de outras 
partes do Brasil. Mas, para quem já esperou todo esse 
tempo, será melhor se pudermos melhorar a proposta, 
para que ela possa ser aprovada e não sejamos der-
rotados. Será melhor para todos nós.

Sugiro, portanto, a V.Exa. que não paute essa PEC 
para a sessão extraordinária marcada para depois desta 
sessão. Já conversei com o Presidente Michel Temer a 
respeito e, agora, consulto V.Exa., sobre a possibilidade 
de deixar a matéria para a quarta-feira que vem. Pro-
curaríamos fazer esse acordo que melhora um pouco 
mais essa PEC, que julgamos importante.

É a proposta que nós do PTB fazemos. Gostaria 
da presença do autor, Deputado João Campos, e do 
Relator, Deputado João Matos.

O SR. JOÃO MATOS – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB – SC. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
concordo perfeitamente com o encaminhamento do 
Deputado Jovair Arantes. Devemos nos reunir, avançar, 
buscar melhorar a proposta. Eu me propus inclusive a, 
quando a matéria for para votação em segundo turno, 
assumir o compromisso de dar uma redação que tenha 
o máximo de clareza e atenda à preocupação, resolva 
e esclareça as dúvidas de todos os Líderes e bancadas 
que tenham apresentado questionamentos.

Precisamos avançar para chegar a um encami-
nhamento consensual. Por isso, muitas vezes, é melhor 
darmos um passo atrás para avançarmos 2 ou 3.

Concordo perfeitamente, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sras. e Srs. 

Deputados, vamos encerrar esta sessão e convocar 
imediatamente a sessão extraordinária, cuja pauta traz 
2 itens. Discutiremos o encaminhamento que vamos 
dar à votação das duas PECs previstas para a sessão 
extraordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Concedo a 
palavra ao Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em se tratando 
da pauta, a PEC nº 47, de 2003, não gera nenhuma 
polêmica, versa sobre direitos humanos no que diz 
respeito à segurança alimentar e foi aprovada por 
unanimidade. 

Como no dia 16 de outubro se comemora o Dia 
Mundial da Alimentação, seria muito importante que 

essa PEC constasse da Ordem do Dia para, assim, 
fazermos o debate público. Tenho absoluta certeza de 
que não teremos oposição de nenhum lado, como não 
houve na Comissão Especial. 

É importante pautar essa proposta. Por isso a 
solicitação que faço a V.Exa.

Dito isso, Sr. Presidente, aproveito a oportunidade 
para registrar que faleceu, no último dia 25, o poeta, 
escritor e jornalista Walmor Marcelino, aos 79 anos, 
militante contra a ditadura militar, na década de 80.

Nossos pêsames e a nossa solidariedade à fa-
mília de Walmor Marcelino. 

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presi-
dente... 

O SR. LINDOMAR GARÇON – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. LINDOMAR GARÇON (PV-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um apelo aos amigos do PSDB, do DEM e do 
PPS, porque, como todos sabem, este momento é 
muito importante para a PEC nº 483.

O Presidente Michel Temer já elegeu essa PEC 
como prioridade para a semana – e todos nós sabemos 
que votação aqui na Câmara dos Deputados se dá às 
terças e às quartas-feiras. Sei que o DEM, o PPS e o 
PSDB estão em obstrução, mas peço a compreensão 
dos nobres colegas. Trata-se da votação em segundo 
turno. É só para chancelar. Os servidores de Rondô-
nia estão na expectativa de aprovação dessa PEC – e 
aqui estão os representantes sindicais. 

Na primeira votação, tivemos aqui maciça pre-
sença do povo de Rondônia. E, se não pudermos votar 
essa matéria hoje, que possamos fazê-lo amanhã.

Por isso, peço ao PSDB, ao DEM e ao PPS que 
saiam da obstrução para que possamos votar essa 
PEC.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presiden-

te, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB 

– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, estou aguardando aqui, disciplinadamente, há 10 
minutos, porque existe uma condição sine qua non...

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. fi-
cou ao microfone, saiu, virou as costas e voltou de 
novo agora.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Não, não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Se não fos-

se isso, V.Exa. seria prioridade.
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O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Eu estou 
ouvindo V.Exa. dar a palavra para outros que se ins-
creveram. É um direito de V.Exa. 

No entanto, acredito que há uma condição bási-
ca para iniciarmos a sessão extraordinária. Existe um 
pedido do PSOL para que o painel não seja mantido. 
E isso vai dificultar até o início da sessão extraordiná-
ria. Então, quero fazer um apelo ao PSOL, partido que 
está negando que o painel desta sessão seja mantido 
para a próxima. 

O apelo que faço é no sentido de que o painel 
possa continuar, porque o PMDB vai votar a favor do 
requerimento de retirada de pauta de todas as pro-
postas, a fim de viabilizar um melhor entendimento 
e – aqui entre nós, Sr. Presidente – um quorum que 
permita votação de emenda constitucional, diante da 
obstrução que a Casa vem sofrendo. 

Quero apenas deixar claro que a manutenção do 
painel é fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 
Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em home-
nagem ao grande Deputado Mendes Ribeiro Filho e 
à sua lucidez, o PSOL não vai requerer a abertura de 
um novo painel e votará a favor do requerimento de 
retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Fernando Coruja.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas solicitar à Mesa que coloque em votação o 
requerimento de convocação do Ministro Celso Amo-
rim a este plenário, para explicar o posicionamento do 
Governo em Honduras. 

Esse requerimento, que foi por mim apresentado, 
está sobre a mesa, e eu gostaria que fosse votado no 
devido tempo. Afinal, há de se considerar que é um 
assunto de extrema importância.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 
Peço a V.Exa., Deputado Fernando Coruja, que 

leve esse assunto para a pauta da reunião de Líderes 
que vamos realizar amanhã de manhã. E tudo aquilo 
que tiver acordo para votarmos será trazido ao plená-
rio com certeza.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há acordo 
para manutenção do painel? (Pausa.) O.k.

VII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – COMPA-
RECEM MAIS OS SRS.:

AMAPÁ

Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV 
Mauro Nazif PSB PsbPCdoBPmnPrb
Natan Donadon PMDB PmdbPtc
Total de Rondônia: 3

ACRE

Henrique Afonso PT 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Lázaro Botelho PP 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT 
Domingos Dutra PT 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Gorete Pereira PR 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Paes Landim PTB 
Total de PIAUÍ 1

RIO GRANDE DO NORTE

João Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Damião Feliciano PDT 
Total de Paraíba: 1
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PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
José Mendonça Bezerra DEM 
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Total de Pernambuco 4

ALAGOAS

Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Jerônimo Reis DEM 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Edson Duarte PV 
Jairo Carneiro PP 
Joseph Bandeira PT 
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
Geraldo Thadeu PPS 
Humberto Souto PPS 
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Total de Minas Gerais: 8

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Arolde de Oliveira DEM 
Deley PSC 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Hugo Leal PSC 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 10

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Jardim PPS 
Carlos Sampaio PSDB 
Duarte Nogueira PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Ivan Valente PSOL 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
Nelson Marquezelli PTB 

Ricardo Berzoini PT 
Vicentinho PT 
Total de São Paulo: 11

DISTRITO FEDERAL

Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Alceni Guerra DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Chico da Princesa PR 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 7

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Total de Santa Catarina 2

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Geraldinho PSOL 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Paulo Pimenta PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 10

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Luciano Castro PR 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 5
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AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 2

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lúcio Vale PR 
Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 3

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Ilderlei Cordeiro PPS 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Clóvis Fecury DEM 
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Nice Lobão DEM 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 3

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Armando Monteiro PTB 
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT 
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco 5

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Benedito de Lira PP 
Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Félix Mendonça DEM 
Fernando de Fabinho DEM 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Alberto PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Marcos Medrado PDT 
Severiano Alves PDT 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 13
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MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles DEM 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
João Bittar DEM 
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Miguel Martini PHS 
Odair Cunha PT 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 19

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Indio da Costa DEM 
Leandro Sampaio PPS 
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Marina Maggessi PPS 
Neilton Mulim PR 
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Total de Rio de Janeiro: 14

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Aline Corrêa PP 
Antonio Palocci PT 
Bispo Gê Tenuta DEM 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Celso Russomanno PP 
Dimas Ramalho PPS 

Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Aparecido PSDB 
Janete Rocha Pietá PT 
José Aníbal PSDB 
José Mentor PT 
José Paulo Tóffano PV 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Marcelo Ortiz PV 
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Renato Amary PSDB 
Vanderlei Macris PSDB 
Total de São Paulo: 20

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Magela PT 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso: do Sul: 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Alex Canziani PTB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Giacobo PR 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Ricardo Barros PP 
Total de Paraná: 7

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Gervásio Silva PSDB 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina 4

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Cláudio Diaz PSDB 
José Otávio Germano PP 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Pompeo de Mattos PDT 
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SEÇÃO I

Ata da 262a Sessão, Extraordinária,  
Noturna, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária, da  

53ª Legislatura, em 29 de setembro de 2009
Presidência dos Srs.: Marco Maia, 1º Vice-Presidente Inocêncio Oliveira, 2º Secretário

ÀS 18 HORAS E 21 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
Manoel Junior
Partido Bloco

RORAIMA

Angela Portela PT
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Luciano Castro PR

Marcio Junqueira DEM
Presentes Roraima: 4

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
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

Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 7

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerro a 
sessão, antes convocando para hoje, terça-feira, dia 
29 de setembro, às 18h20min, sessão extraordinária 
da Câmara dos Deputados com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 483-C, DE 2005 
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 483-B, 

DE 2005, que altera o art. 89 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias.

(Inclui os servidores públicos, civis e milita-
res, custeados pela União até 31 de dezembro de 
1991, no quadro em extinção da Administração 
Federal do ex-Território Federal de Rondônia)

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N º 471-B, DE 2005 
(Do Sr. João Campos e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 471-B, de 
2005, que dá nova redação ao parágrafo 3º 
do artigo 236 da Constituição Federal; ten-
do parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela admissibilidade 
(Relator: Dep. Ivan Ranzolin); e da Comissão 
Especial pela aprovação desta, com subs-
titutivo (Relator: Dep. João Matos). 

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 15 
minutos.)



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira  30 53633 

Lira Maia DEM
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco DEM
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Presentes Pará: 11

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Amazonas: 5

RONDÔNIA

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

ACRE

Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PT
Nilson Mourão PT
Presentes Acre: 3

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
João Oliveira DEM
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR
Presentes Tocantins: 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT
Domingos Dutra PT
Julião Amin PDT
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Washington Luiz PT
Presentes Maranhão: 8

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB 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 PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Presentes Ceará: 21

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP
Elizeu Aguiar PTB
José Maia Filho DEM
Júlio Cesar DEM
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB
Presentes Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
João Maia PR
Presentes Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Presentes Paraíba: 7

PERNAMBUCO

André de Paula DEM
Bruno Araújo PSDB
Bruno Rodrigues PSDB
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Carlos Eduardo Cadoca PSC
Charles Lucena PTB
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP
Fernando Ferro PT
Fernando Nascimento PT
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra DEM
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PDT
Pedro Eugênio PT
Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães DEM
Wolney Queiroz PDT
Presentes Pernambuco: 20

ALAGOAS

Augusto Farias PTB
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR
Presentes Alagoas: 4

SERGIPE

Albano Franco PSDB
Iran Barbosa PT
Jerônimo Reis DEM
José Carlos Machado DEM
Mendonça Prado DEM
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Presentes Sergipe: 6

BAHIA

Claudio Cajado DEM
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV
Emiliano José PT
Fábio Souto DEM
Geraldo Simões PT
Jairo Carneiro PP
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PR
Jorge Khoury DEM
José Carlos Aleluia DEM
José Carlos Araújo PR
José Rocha PR
Joseph Bandeira PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira DEM

Márcio Marinho PR
Mário Negromonte PP
Maurício Trindade PR
Paulo Magalhães DEM
Roberto Britto PP
Sérgio Barradas Carneiro PT
Sérgio Brito PDT
Presentes Bahia: 25

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Aelton Freitas PR
Alexandre Silveira PPS
Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Ciro Pedrosa PV
Edmar Moreira PR
Eduardo Barbosa PSDB
Elismar Prado PT
Fábio Ramalho PV
George Hilton PP
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de OlivPV
José Santana de Vasconcellos PR
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Lincoln Portela PR
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Marcos Montes DEM
Mário de Oliveira PSC
Miguel Corrêa PT
Narcio Rodrigues PSDB
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Delgado PT
Reginaldo Lopes PT
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB PmdbPtc
Silas Brasileiro PMDB PmdbPtc
Virgílio Guimarães PT
Presentes Minas Gerais: 37

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC
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Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB
Manato PDT
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Sueli Vidigal PDT
Presentes Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Arnaldo Vianna PDT
Arolde de Oliveira DEM
Brizola Neto PDT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Chico DAngelo PT
Cida Diogo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR
Dr. Paulo César PR
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS
Fernando Gabeira PV
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Pastor Manoel Ferreira PTB
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Silvio Lopes PSDB
Simão Sessim PP
Solange Amaral DEM
Suely PR
Vinicius Carvalho PTdoB
Presentes Rio de Janeiro: 35

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS

Arnaldo Madeira PSDB
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dr. Nechar PV
Dr. Talmir PV
Eleuses Paiva DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Fernando Chiarelli PDT
Fernando Chucre PSDB
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PTB
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jorginho Maluly DEM
José C Stangarlini PSDB
José Eduardo Cardozo PT
José Genoíno PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Milton Monti PR
Milton Vieira DEM
Paes de Lira PTC PmdbPtc
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Regis de Oliveira PSC
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto Alves PTB
Roberto Santiago PV
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PR
Vanderlei Macris PSDB
Vicentinho PT
Walter Ihoshi DEM
William Woo PSDB
Presentes São Paulo: 52

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP
Homero Pereira PR
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
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Presentes Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM
Jofran Frejat PR
Laerte Bessa S.Part.
Osório Adriano DEM
Rodovalho DEM
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Presentes Distrito Federal: 7

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Chico Abreu PR
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PR
Tatico PTB
Presentes Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

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

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM
Airton Roveda PR
Alceni Guerra DEM
Alfredo Kaefer PSDB
Andre Vargas PT
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PR
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra DEM

Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB
Luiz Carlos Setim DEM
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC
Wilson Picler PDT
Presentes Paraná: 24

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
José Carlos Vieira DEM
Paulo Bornhausen DEM
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT
Zonta PP
Presentes Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Geraldinho PSOL
Germano Bonow DEM
Henrique Fontana PT
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Carlos Busato PTB
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Paulo Roberto Pereira PTB
Pepe Vargas PT
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Professor Ruy Pauletti PSDB
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Presentes Rio Grande do Sul: 24

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 383 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica dis-

pensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE 
(Não há expediente a ser lido)

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
PUTADOS:

RORAIMA

Angela Portela PT 
Edio Lopes PMDB PmdbPtc
Marcio Junqueira DEM 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB 
Fátima Pelaes PMDB PmdbPtc
Janete Capiberibe PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandil Juarez PMDB PmdbPtc
Lucenira Pimentel PR 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Total de Amapá: 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB PmdbPtc
Bel Mesquita PMDB PmdbPtc
Beto Faro PT 
Elcione Barbalho PMDB PmdbPtc
Gerson Peres PP 
Lira Maia DEM 
Paulo Rocha PT 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 10

AMAZONAS

Átila Lins PMDB PmdbPtc
Lupércio Ramos PMDB PmdbPtc
Marcelo Serafim PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rebecca Garcia PP 
Vanessa Grazziotin PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

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

ACRE

Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PT 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
João Oliveira DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Lázaro Botelho PP 
Moises Avelino PMDB PmdbPtc
NIlmar Ruiz DEM 
Osvaldo Reis PMDB PmdbPtc
Vicentinho Alves PR 
Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PsbPCdoBPmnPrb
Davi Alves Silva Júnior PDT 
Domingos Dutra PT 
Julião Amin PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB PmdbPtc
Washington Luiz PT 
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB PsbPCdoBPmnPrb
Arnon Bezerra PTB 
Chico Lopes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eudes Xavier PT 
Eugênio Rabelo PP 
Eunício Oliveira PMDB PmdbPtc
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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 PMDB PmdbPtc
Paulo Henrique Lustosa PMDB PmdbPtc
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Zé Gerardo PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 19

PIAUÍ

Elizeu Aguiar PTB 
José Maia Filho DEM 
Júlio Cesar DEM 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
João Maia PR 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Rômulo Gouveia PSDB 
Wilson Santiago PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

André de Paula DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Bruno Rodrigues PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Charles Lucena PTB 
Edgar Moury PMDB PmdbPtc
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Fernando Nascimento PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPCdoBPmnPrb
Inocêncio Oliveira PR 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra DEM 
Marcos Antonio PRB PsbPCdoBPmnPrb
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 

Raul Henry PMDB PmdbPtc
Raul Jungmann PPS 
Roberto Magalhães DEM 
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 20

ALAGOAS

Augusto Farias PTB 
Carlos Alberto Canuto PMDB PmdbPtc
Joaquim Beltrão PMDB PmdbPtc
Maurício Quintella Lessa PR 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Albano Franco PSDB 
Iran Barbosa PT 
Jerônimo Reis DEM 
José Carlos Machado DEM 
Mendonça Prado DEM 
Valadares Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Colbert Martins PMDB PmdbPtc
Daniel Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edson Duarte PV 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
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 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira DEM 
Márcio Marinho PR 
Mário Negromonte PP 
Maurício Trindade PR 
Paulo Magalhães DEM 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Sérgio Brito PDT 
Total de Bahia: 26

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR 
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Alexandre Silveira PPS 
Ciro Pedrosa PV 
Edmar Moreira PR 
Eduardo Barbosa PSDB 
Elismar Prado PT 
Fábio Ramalho PV 
George Hilton PP 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Humberto Souto PPS 
Jaime Martins PR 
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
João Magalhães PMDB PmdbPtc
José Fernando Aparecido de Oliveira PV 
José Santana de Vasconcellos PR 
Júlio Delgado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PR 
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Lima PMDB PmdbPtc
Mário de Oliveira PSC 
Narcio Rodrigues PSDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Delgado PT 
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: 34

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB PmdbPtc
Capitão Assumção PSB PsbPCdoBPmnPrb
Jurandy Loureiro PSC 
Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB 
Manato PDT 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Andreia Zito PSDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Arnaldo Vianna PDT 
Arolde de Oliveira DEM 
Brizola Neto PDT 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico DAngelo PT 
Cida Diogo PT 

Deley PSC 
Dr. Adilson Soares PR 
Dr. Paulo César PR 
Edmilson Valentim PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Eduardo Lopes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Felipe Bornier PHS 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Lopes PMDB PmdbPtc
Filipe Pereira PSC 
Glauber Braga PSB PsbPCdoBPmnPrb
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Léo Vivas PRB PsbPCdoBPmnPrb
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB PmdbPtc
Pastor Manoel Ferreira PTB 
Paulo Rattes PMDB PmdbPtc
Silvio Lopes PSDB 
Simão Sessim PP 
Solange Amaral DEM 
Suely PR 
Vinicius Carvalho PTdoB 
Total de Rio de Janeiro: 32

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Antonio Bulhões PMDB PmdbPtc
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Jardim PPS 
Arnaldo Madeira PSDB 
Beto Mansur PP 
Carlos Sampaio PSDB 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Nechar PV 
Dr. Talmir PV 
Eleuses Paiva DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Fernando Chiarelli PDT 
Fernando Chucre PSDB 
Francisco Rossi PMDB PmdbPtc
Guilherme Campos DEM 
Ivan Valente PSOL 
Jefferson Campos PTB 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorginho Maluly DEM 
José C Stangarlini PSDB 
José Eduardo Cardozo PT 
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José Genoíno PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
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 
Ricardo Berzoini PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Alves PTB 
Roberto Santiago PV 
Silvio Torres PSDB 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PR 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Woo PSDB 
Total de São Paulo: 49

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Carlos Bezerra PMDB PmdbPtc
Eliene Lima PP 
Homero Pereira PR 
Professor Victorio Galli PMDB PmdbPtc
Valtenir Pereira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga DEM 
Jofran Frejat PR 
Laerte Bessa S.Part. 
Osório Adriano DEM 
Rodovalho DEM 
Rodrigo Rollemberg PSB PsbPCdoBPmnPrb
Tadeu Filippelli PMDB PmdbPtc
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

Chico Abreu PR 
Íris de Araújo PMDB PmdbPtc
Jovair Arantes PTB 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB PmdbPtc
Marcelo Melo PMDB PmdbPtc
Pedro Chaves PMDB PmdbPtc
Pedro Wilson PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 

Sandro Mabel PR 
Tatico PTB 
Total de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

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

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Airton Roveda PR 
Alceni Guerra DEM 
Alfredo Kaefer PSDB 
Andre Vargas PT 
Andre Zacharow PMDB PmdbPtc
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PR 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Gustavo Fruet PSDB 
Hermes Parcianello PMDB PmdbPtc
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Marcelo Almeida PMDB PmdbPtc
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB PmdbPtc
Osmar Serraglio PMDB PmdbPtc
Ratinho Junior PSC 
Rodrigo Rocha Loures PMDB PmdbPtc
Takayama PSC 
Wilson Picler PDT 
Total de Paraná: 23

SANTA CATARINA

Acélio Casagrande PMDB PmdbPtc
Angela Amin PP 
Celso Maldaner PMDB PmdbPtc
Edinho Bez PMDB PmdbPtc
Fernando Coruja PPS 
João Matos PMDB PmdbPtc
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
José Carlos Vieira DEM 
Valdir Colatto PMDB PmdbPtc
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina 12
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RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB PsbPCdoBPmnPrb
Darcísio Perondi PMDB PmdbPtc
Eliseu Padilha PMDB PmdbPtc
Emilia Fernandes PT 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Geraldinho PSOL 
Germano Bonow DEM 
Henrique Fontana PT 
Ibsen Pinheiro PMDB PmdbPtc
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Carlos Busato PTB 
Manuela DÁvila PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB PmdbPtc
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Paulo Roberto Pereira PTB 
Pepe Vargas PT 
Professor Ruy Pauletti PSDB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul: 24

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 383 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados. No painel temos 
o registro de 352 Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 
à apreciação da matéria sobre a mesa e da constante 
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 483-C, DE 2005 

(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 483-B, 
de 2005, que altera o artigo 89 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

(Inclui os servidores públicos, civis e mi-
litares, custeados pela União até 31 de de-
zembro de 1991, no quadro em extinção da 
Administração Federal do ex-Território Federal 
de Rondônia)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 
mesa requerimento assinado pelo Deputado Ivan Va-
lente, Líder do PSOL, no seguinte teor:

“Sr. Presidente, 
Requeiro a V.Exa., nos termos do artigo 

83, parágrafo único, II, ‘c’, combinado com o 
artigo 117, caput, VI, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, a retirada de pau-
ta da Ordem do Dia da seguinte proposição: 
Proposta de Emenda à Constituição nº 483-C, 
de 2005.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 
2009. – Ivan Valente, Líder do PSOL”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para falar 
a favor do requerimento, concedo a palavra ao Depu-
tado Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, pessoas que acompanham esta sessão ou 
que nos ajudam a realizá-la – os servidores do Legis-
lativo –, a proposta já foi aprovada com ampla maioria. 
Ela é de uma justiça visível, estende aos servidores 
públicos, tão importantes, do âmbito civil de Rondônia 
os mesmos direitos concedidos aos servidores públi-
cos militares.

A questão diz respeito, eminentemente, a con-
dições para aprovar essa PEC. É proverbial o ensina-
mento que indica que é preciso ter 308 votos favoráveis 
para aprovação de emenda constitucional. Lembro-me 
de que, quando o Deputado José Genoíno ainda era 
meu Líder no PT – naquela malfadada reforma da Pre-
vidência, disse: “Votar ‘não’ à reforma da Previdência, 
ou se abster de votar, ou se ausentar tem o mesmo 
efeito”. Isto é, não soma para aprovar aquela emenda 
constitucional. E assim fizemos. Aliás, fomos punidos 
pelo PT naquela época.

De qualquer maneira, a orientação, a indicação 
para retirar a matéria de pauta é exatamente por te-
mermos a não aprovação. Com esse quorum surpre-
endentemente baixo – não sei se todo mundo está 
com os olhos voltados para Copenhagen, onde se vai 
decidir a sorte das Olimpíadas de 2016 –, é temerário 
não garantimos a aprovação, o que acontecerá certa-
mente, talvez amanhã, com um quorum mais eleva-
do, de pelo menos 400 Deputados. A nossa proposta 
é nesse sentido.

Eu quero aproveitar o tempo que me resta para 
dialogar de novo com o Deputado José Genoíno, em 
relação a essa importantíssima iniciativa popular de lei, 
que chegou a esta Casa hoje, respaldada por mais de 
1 milhão e 300 mil assinaturas da população. Já é um 
valor em si – aquilo que nós chamamos de democracia, 
de alta intensidade, de participação crescente, de pro-
tagonismo popular – o cidadão, tão desencantado com 
a política institucional, com os partidos, manifestar-se 
no sentido de, especificamente, a exemplo do que fez 
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há 10 anos, em relação ao crime da captação de su-
frágio, da compra de votos, querer agora a ampliação 
da inelegibilidade para que condenados por crimes 
graves, como corrupção ativa e passiva, homicídio e 
que tais, não tenham o direito de se candidatar.

Isso nos reporta à discussão da presunção da 
inocência, desde que não estejam esgotados todos os 
recursos na tramitação do processo judicial. Entretanto, 
o nosso entendimento – e, inclusive, o de muitos juris-
tas – é no sentido de que a presunção da inocência, 
esse princípio constitucional, vale no que se refere à 
questão criminal ou penal, mas não está inscrito no 
Direito Eleitoral ou no Direito Administrativo.

Ali, para um mandato de delegação de alta re-
levância popular... A palavra “deputado” vem do latim 
– deputare. Isto é, aquele que recebe uma delegação. 
Deputar é delegar. A palavra “candidato” vem de cân-
dido, vejam só, de candura – a suposta pureza que 
nenhum ser humano tem. Mas ele deve revestir-se do 
máximo de moralidade pública, espírito público, repu-
tação ilibada, idoneidade moral para postular o man-
dato de representação, que é ônus e bônus, é tarefa, 
é serviço e dedicação.

Esse é o sentido profundo dessa iniciativa po-
pular de lei, que se transformou também num projeto 
inicialmente firmado por 30 Deputados, aberto ainda 
à adesão de todos os outros desta Casa, a fim de que 
pelo menos façamos essa discussão, que terá função 
pedagógica, inclusive, já para as eleições de 2010, 
embora, como o Supremo Tribunal Federal já definiu, a 
Lei de Inelegibilidade não obedeça a exigência daquele 
prazo de 1 ano de antecedência para vigorar.

De qualquer maneira, essa debate é absoluta-
mente saudável, porque nós sabemos que o banditis-
mo no Brasil é forte, organizado e se imiscui, muitas 
vezes, na institucionalidade, não só no Legislativo, mas 
também no Judiciário e no Executivo. A discussão vai 
fazer com que a soberania popular garanta, então, 
que o voto consciente, que é o melhor antídoto contra 
qualquer desvirtuamento da representação popular, 
cresça no próximo pleito.

Já é um mérito essa impressionante manifestação 
popular da iniciativa de lei, que todos nós apoiamos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Deputado Chico Alencar.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para enca-

minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado José 
Genoíno, que falará contra o requerimento de retirada 
de pauta da PEC nº 483.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, na verdade nós não estamos 
aqui discutindo a obviedade, que é a falta de quorum 

para votar essas 2 PECs. Eu me inscrevi exatamente 
porque entendo que a PEC nº 471 é de difícil consenso. 
Vamos ter de resolver a questão no voto, no plenário, 
porque se trata de emenda constitucional.

É claro que essa questão envolve um debate que 
acompanha a história, desde a Constituinte. Mas eu 
quero, Sr. Presidente... (Pausa.) É que a PEC nº 471 
está na pauta, Deputado. A PEC nº 471 e a outra, para 
as quais a sessão foi convocada.

Mas isso é secundário. Eu quero fazer aqui um 
debate, que é fundamental. Vou assumi-lo com todos 
os riscos. 

Como surgiu na história da humanidade o con-
ceito de ficha suja? Surgiu após a Revolução Francesa 
dos Girondinos contra os Jacobinos. Surgiu na era do 
fascismo e do nazismo para conceituar judeu, cigano, 
comunista e imigrante como sujos. Surgiu no período 
da ditadura militar brasileira, que precisava aprovar as 
inelegibilidades e usava o conceito de sujo e de puro. 
O conceito de sujo e de puro é filosoficamente reacio-
nário e conservador. É puro em relação a quê? É sujo 
em relação a quê? 

Não é por acaso, nobres colegas, que, de acordo 
com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e 
do Cidadão, da Revolução Francesa, e com a Declara-
ção Universal dos Direitos do Homem, da ONU, após 
o fascismo, os direitos políticos e civis são invioláveis 
até a sentença em julgamento definitivo. Esse conceito 
que têm alguns setores da Esquerda e alguns setores 
populares é, filosoficamente, autoritário e fascista, por-
que é um prejulgamento.

Por exemplo, os dirigentes do MST que foram 
denunciados têm ficha suja. Eu fui denunciado injus-
tamente e estou com ficha suja. A pior coisa é julgar 
um cidadão sem prova definitiva. 

Essa iniciativa é reacionária, é conservadora, é 
filosoficamente violenta. Não adianta usar o argumento 
de esquerda. O direito universal da cidadania é esta-
belecido com base em sentença transitada em julgado. 
A Constituição brasileira garante isso.

Deputado Chico Alencar, na Constituinte, nós 
advogamos – isso está no art. 5º que o indivíduo só é 
considerado culpado depois de sentença transitada em 
julgado em última instância. É um princípio universal 
dos direitos do cidadão.

Esse projeto é inconstitucional. Ele é filosofica-
mente conservador. (Palmas nas galerias.) Ele é po-
liticamente autoritário, porque permite que uma parte 
faça o conceito filosófico da outra parte. (Apupos nas 
galerias.)

Os senhores sabem que toda a história da hu-
manidade mostra uma coisa: quando a pessoa con-
ceitua ter o adversário como inimigo, é para eliminá-lo. 
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Na época da luta armada, era por meio da guerra; na 
época da política, é por meio da eliminação. 

Deputado Chico Alencar, eu topo fazer esse de-
bate filosófico com V.Exa, porque, quando se tira um 
direito político, para o político é a sua eliminação. Ou 
não foi assim com JK? Ou não foi assim com João 
Goulart? Ou não foi assim com Lacerda?

Essa proposta é uma violência filosoficamente 
conservadora, autoritária e faz ponte com a tradição 
conservadora e autoritária da história da humanida-
de. Vou combatê-la francamente, independentemente 
de haver denúncia contra mim no Supremo Tribunal 
Federal.

Esta Casa não pode acovardar-se por uma pres-
são momentânea e deixar de fazer o debate de mérito 
e o debate filosófico. Por isso, Sr. Presidente, inscrevi-
me para falar contra esse requerimento.

O SR. JAIRO CARNEIRO (PP – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a pala-
vra a V.Exa. para fazer um esclarecimento. 

A matéria que está em discussão é o requeri-
mento de retirada de pauta da PEC nº 483. Creio que 
há consenso favorável na Casa. Tanto é assim que, 
no primeiro turno, a manifestação foi quase unânime 
por sua aprovação. 

Realmente, o quorum se apresenta insuficien-
te para a confirmação. Creio que houve um pequeno 
equívoco por parte do nobre Deputado e Líder José 
Genoíno. Não estamos discutindo a PEC nº 471, mas 
a retirada de pauta da outra, que, creio, contou até com 
o voto favorável dele.

O SR. ERNANDES AMORIM – Sr. Presidente, 
peço a palavra para orientar pelo PTB.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vamos pas-
sar à orientação.

Como vota o PTB?
O SR. ERNANDES AMORIM (PTB – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a PEC 
nº 483 é de interesse do Estado de Rondônia.

Diante da obstrução do PSDB e do PMDB – o 
quorum é arriscado. Como nós não podemos arriscar, 
solicito à Presidência que, se possível, transfira a vota-
ção dessa PEC para a próxima terça-feira, a fim de que 
as Lideranças arranjem uma saída para os problemas 
que aí estão. Peço que se retire a PEC, de ofício, a fim 
de que seja votada na próxima terça-feira e se tenha 
a garantia de sua aprovação.

Tivemos apoio do PTB em massa e da maioria 
absoluta desta Casa. Agradecemos de antemão o apoio 
que recebemos para aprovação dessa PEC, mas é mui-
to arriscado proceder à votação na data de hoje. 

Por isso, solicito à Presidência que transfira para 
a próxima terça-feira a votação da PEC nº 483, para 
benefício do povo de Rondônia.

Oriento o voto “sim” ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSOL?
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro 
antecipadamente que o debate que o Deputado José 
Genoíno propõe está mais do que aceito. Vamos discutir, 
inclusive filosoficamente, os conceitos de bem comum 
e de interesse público, começando por Aristóteles, e 
sobre como é bom para a sociedade que os partidos 
façam o filtro, não aceitem o candidato só porque ele 
tem poder econômico ou curral eleitoral. Discutiremos 
também o que é de fato moralidade pública, que não 
tem nada a ver com o conceito direitista ou de um mo-
ralismo udenista.

Mas é um bom debate. Inclusive, a iniciativa po-
pular de lei, com 1,3 milhão de assinaturas, que nós 
e outros acolhemos com muito entusiasmo aqui, vai 
permitir bons momentos do Parlamento, ajudando, in-
clusive, o eleitorado que nos coloca aqui a discernir, 
cada vez mais, trajetória, história de vida, propostas, 
doutrinas, para melhorar a qualidade do seu voto.

No caso, o nosso voto é “sim” à retirada de pauta 
desse projeto de Rondônia, por falta de quorum, evi-
dentemente. Não vamos entrar no mérito agora – so-
mos favoráveis a ele.

O voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Voto 

“sim”.
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o PV?
O SR. LINDOMAR GARÇON (PV-RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, 
do PV, estamos observando o quorum e também a 
obstrução em que se encontram o PSDB, o DEM e o 
PPS. Gostaríamos muito de votar a favor da matéria. 
Os nossos representantes sindicais se encontram aqui 
e também concordam que devemos retirar a PEC de 
pauta neste momento para garantir a sua aprovação 
até amanhã ou na outra semana.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PDT? (Pausa.)

Como vota o PP? (Pausa.)
Como vota o PR?
O SR. LINCOLN PORTELA (PR – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – O PR percebe que é 
propícia a retirada da matéria de pauta. Esperamos 
que na semana que vem possamos complementar 
essa votação.
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“Sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/PMN/PRB?
O SR. MAURO NAZIF (Bloco/PSB – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco pede a retirada de pauta da matéria e orienta o 
voto “sim”. O quorum hoje é bastante diminuto. Apesar 
de haver na Casa mais de 380 Deputados, o painel 
registra a presença de 352 Parlamentares.

Pedimos a V.Exa., Sr. Presidente, que deixe a 
matéria na pauta para amanhã, haja vista que pela 
manhã, no Senado, haverá uma conversa entre o Pre-
sidente daquela Casa, o DEM e o PSDB. Se houver 
consenso no sentido de que o valor de 1 bilhão de 
reais que a Câmara aprovou, destinado aos Municí-
pios, entrar em votação no Senado, o DEM e o PSDB 
sairão da obstrução.

Pedimos, em nome do Estado de Rondônia, que 
essa matéria seja mantida na pauta de amanhã. Ha-
vendo quorum qualificado, que ela seja colocada em 
votação.

O Bloco vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Alerto 

V.Exas., Deputadas e Deputados, para o fato de que 
o quorum para votação dessa matéria é de 308 Parla-
mentares. Já estão na Casa 393 Deputados. Certamen-
te ultrapassaremos o número de 400 Parlamentares. A 
situação é muito semelhante à das votações das ou-
tras PECs, em outros momentos. É bem possível que 
essas PECs sejam votadas no dia de hoje.

Como vota o PDT?
O SR. WILSON PICLER (PDT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT quer, 
primeiramente, trazer uma reflexão acerca da PEC nº 
471. Estamos saindo de uma crise econômica mundial 
muito grave, e o País está até reagindo bem a essa si-
tuação. Entendemos que é importante dar estabilidade 
ao Brasil e não criar problemas desnecessários.

Em relação à outra matéria – a PEC nº 471 –, 
estamos refletindo sobre o voto “sim”. Quanto ao re-
querimento, o nosso voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por 
uma questão de prudência, eu acho que a orientação 
da maioria das bancadas vai caminhar na direção do 
voto “sim” – e por haver uma ação de obstrução em 
andamento, pública e abertamente já colocada. 

Nós, do PSDB, e os demais Deputados da Opo-
sição somos favoráveis à PEC nº 483. Já votamos a 
favor dela no primeiro turno. No entanto, estamos numa 
batalha com o Governo para aprovar o montante de 1 

bilhão de reais para os Municípios brasileiros. E o Go-
verno não tem tido mobilidade para outras ações que 
tem a fazer nessa questão de transferir os recursos 
para os Municípios brasileiros, fruto do problema da 
perda fiscal, em decorrência da crise econômica.

Então, queremos aprovar esses recursos, inclu-
sive na reunião do Congresso Nacional. Fruto disso é 
que estamos com obstrução em andamento.

Portanto, em relação a esse requerimento, o 
nosso voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
Como vota o Democratas?
O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Demo-
cratas, evidentemente, vota pela retirada da matéria, 
vota “sim”.

Mas quero fazer alguns esclarecimentos. Pri-
meiro, nós estamos com a proposta de obstrução por 
entender que o Governo não tem dado atenção espe-
cial a quem merece: os Municípios pobres. É preciso 
que haja uma reunião do Congresso Nacional para 
votação do projeto que destina 1 bilhão para os Mu-
nicípios brasileiros.

Além disso, é necessário que sejam reconheci-
dos esses 12 mil funcionários. Temos de fazer como foi 
feito em Roraima e no Amapá. Rondônia tem o mes-
mo direito, muito embora o impacto para a União seja 
de 25 milhões por mês, o que não é pouco. Temos de 
fazer uma análise de tudo isso, mas o objetivo do De-
mocratas é votar “sim”.

No entanto, queremos deixar claro que, enquanto 
essa medida não for colocada em votação para aten-
der aos Municípios brasileiros pobres, estaremos em 
obstrução.

No momento, votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PT?
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
dor no coração, já que essa PEC obteve o consenso 
de todos os partidos pela sua aprovação, tanto que 
no primeiro turno foi aprovada pela grande maioria – 
houve muito pouco voto contrário –, o PT reconhece 
que, de acordo com a realidade do painel, não temos 
votos seguros para aprová-la.

A PEC nº 471, a PEC nº 483 e a PEC nº 227, da 
DRU, não atrapalhariam o diálogo entre a Oposição e 
o Governo. Não são PECs que poderiam fustigar, não 
são PECs de bandeira político-partidária para evitar a 
sua aprovação. Então, creio que amanhã, nesse diálogo 
construído com a Oposição, poderemos eliminar essa 
obstrução. Caso a Oposição queira obstruir a votação 
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da medida provisória, matéria legislativa... Mas espero 
que não obstrua a votação dessas 3 PECs.

Quem é favorável vota “sim”, quem é contrário 
vota “não”. Essa é uma matéria meramente de con-
teúdo de mérito. 

Por essa razão, o PT vota “sim” em relação ao 
requerimento de retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
Como vota o PMDB?
O SR. NATAN DONADON (Bloco/PMDB – RO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em que pese o quorum estar bom, não estar baixo, 
considerando que alguns partidos estão em obstru-
ção – nós, do PMDB – estamos prontos para votar a 
qualquer momento; hoje, amanhã ou na semana que 
vem –, o PMDB vota “sim”, para retirada de pauta da 
PEC nº 483.

Nesse sentido, Rondônia em peso – a Deputa-
da Marinha Raupp, este Deputado... O PMDB orienta 
o voto “sim”, para retirada da matéria de pauta, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
Como vota o PPS?
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queremos 
nos somar a esse cuidado, à sensatez, para não correr 
risco e não colocar em risco um pleito tão importante 
do Estado de Rondônia. 

Nós estamos dispostos a aprovar a PEC, Sr. Pre-
sidente, até por um empenho muito grande do Deputa-
do Federal Moreira Mendes. S.Exa., o tempo todo, tem 
encarecido essa posição dentro do PPS. E teve pronta 
adesão do conjunto da bancada a essa tese.

A forma melhor nos parece ser, neste instante, 
adiar, fazer um esforço para amanhã e solicitar o em-
penho de todos para que possamos votar rapidamen-
te o PLN que vai atender aos Municípios. É um pleito 
comum do PPS, do PSDB e do DEM, para que pos-
samos todos dizer “sim” aos Municípios, como priori-
dade nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PP?

O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, o PP já votou favoravelmen-
te à PEC nº 483, pela transposição dos servidores de 
Rondônia. A proposta tem nosso apoio integral, mas, 
tendo em vista a questão de precaução aqui apresen-
tada, o partido vota “sim”, solicitando que haja compre-
ensão para que amanhã possamos votar, em segundo 
turno, a PEC nº 483 e também a PEC nº 471. 

Esse é o apelo que fazemos.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PSC?

O SR. EDUARDO AMORIM (PSC-SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
vota “sim”, por entender que é mais prudente adiar a 
votação.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o requerimento de retirada de pauta da PEC nº 483.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
Portanto, está retirada de pauta a PEC nº 483.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Item 2.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 471-B, DE 2005 

(Do Sr. João Campos e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 471-B, 
de 2005, que dá nova redação ao parágrafo 
3º do artigo 236 da Constituição Federal; 
tendo parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, pela admissi-
bilidade (Relator: Deputado Ivan Ranzolin); 
e da Comissão Especial pela aprovação 
desta, com substitutivo (Relator: Deputado 
João Matos).

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sobre a 
mesa requerimento de retirada de pauta no seguin-
te teor:

“Sr. Presidente, 
Requeiro a V.Exa., nos termos do artigo 

83, parágrafo único, II, ‘c’, combinado com o 
artigo 117, caput, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, a retirada de pau-
ta da Ordem do Dia da seguinte proposição: 
PEC 471-B/05.

Sala das Sessões,  de  de 2009. – De-
putado Cleber Verde, PRB/MA.”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção.

Para falar contra, concedo a palavra ao Deputado 
Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar de ter um 
posicionamento muito bem definido no tocante à ma-
téria, tenho ouvido aqui ambos os lados, fui procurado 
por todas as partes envolvidas. Tenho um posiciona-
mento claro no tocante a esse texto. 

No entanto, creio que, para colocar essa matéria 
em votação, até poderíamos, por ser contrários a ela, 
fazer força para votar, porque sabemos que se fosse 
votada hoje, seria derrotada por falta de quorum, mas 



53646 Quarta-feira  30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

entendemos que o debate democrático não se pode 
valer desse subterfúgio regimental para derrotar uma 
proposta. Ela tem de ser derrotada na força de todos 
os argumentos e não na força do Regimento Interno.

Apesar de ter-me inscrito para falar contraria-
mente à retirada de pauta, prezo pelo bom senso e 
o apego ao bom debate democrático, até porque, ao 
debater a matéria, ficará muito mais clara a posição 
de cada segmento e, aprofundando essas posições, 
certamente ficará mais cioso fazer esse voto.

Eu gostaria também de aproveitar o momento 
para apresentar o meu ponto de vista, até rebatendo 
um pouco aquele com quem tenho uma relação fra-
terna de companheirismo durante muito tempo: o De-
putado José Genoíno.

Na parte da manhã, acompanhei a posição da 
CNBB, fui um dos subscritores da lista de 1 milhão de 
assinaturas para a lei de iniciativa popular que visa 
impedir ou dificultar que aqueles que têm ficha suja 
possam concorrer às eleições.

Por mais fortes que sejam os argumentos apre-
sentados – e um deles é de natureza constitucional, 
porque ninguém pode ser culpado até o trânsito em 
julgado de sentença condenatória –, sabemos que, num 
país com tanta assimetria, aqueles que se valem de 
bons advogados têm o poder de postergar a decisão 
final. Mesmo aqueles que têm ficha corrida na Justiça, 
seja criminal ou civil, condenado ou processado por 
improbidade administrativa, concorrem às eleições. 
Aqueles que não têm bons advogados são condena-
dos. Sabemos que poderão cometer alguma injustiça. 
Um ou outro, por não ter bons advogados, poderá ser 
condenado e ficará impedido de disputar as eleições. 
No entanto, os condenados seriam exceções, porque 
a regra é aqueles que têm ficha suja concorrerem às 
eleições. Essa é a regra. Por um motivo ou outro, ou 
por má defesa, ou por terem sido acusados de manei-
ra indevida por disputa política, eles acabam sendo 
impedidos de disputar as eleições se a sentença não 
houver transitado em julgado. Enquanto isso, aqueles 
que se valem de artifícios jurídicos para impedir o trân-
sito em julgado acabam, muitas vezes, se valendo do 
mandato para postergar a decisão.

Um milhão de brasileiros que subscreveram essa 
lei de iniciativa popular têm essa clareza. A política 
brasileira não pode mais persistir com aqueles que 
têm na vida civil, privada, doméstica ou empresarial 
má conduta. Não se pode utilizar o mandato para pro-
teger má conduta. Permite-se, assim, que a má con-
duta lá fora seja reproduzida nesta Casa, haja vista os 
escândalos que temos sofrido ao longo desta última 
Legislatura.

Infelizmente, não haverá condições de votar a 
matéria até o dia 5 de outubro. Certamente essa lei de 
iniciativa popular, encaminhada pela CNBB, só valerá 
para as próximas eleições.

Concluo, Sr. Presidente, com o meu repúdio a 
alguns canais de televisão que vêm tentando desa-
creditar o papel da diplomacia brasileira no tocante ao 
abrigo dado ao Presidente deposto de Honduras, Ze-
laya. No passado, esses mesmos órgãos da imprensa 
nacional e da televisão apoiaram o golpe dado contra 
o Presidente Hugo Chávez. São 2 medidas diferentes 
dadas a situações diferentes. O posicionamento político 
é um, o posicionamento em favor da democracia seria 
contrário. Discurso democrático de um lado, e discurso 
antidemocrático, revestido de democracia, de outro.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 
Deputado Eduardo Valverde.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para enca-
minhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Cleber 
Verde, que falará a favor da matéria.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, exatamente para 
fazermos o bom debate sugerido pelo Deputado Edu-
ardo Valverde, estamos pedindo a retirada de pauta 
da matéria.

No dia 8, na próxima semana, haverá audiência 
pública, aprovada há mais de 2 meses, na Comissão 
de Direitos Humanos. Está aqui o Presidente da Comis-
são, Deputado Luiz Couto, o Deputado Chico Alencar 
e eu – somos membros da Comissão. Os convidados 
já confirmaram presença na audiência pública.

Conversei com o autor da PEC, Deputado João 
Campos, que também está convidado para a audiência 
pública, para colocarmos a matéria em votação, até 
em consideração à Comissão de Direitos Humanos e 
aos convidados que já confirmaram presença, somente 
após a audiência pública, importante principalmente 
em função do debate que será feito. Serão ouvidos os 
que são a favor e os que contra a matéria, para que 
possamos posicionar-nos e formar convicção. Peço a 
retirada de pauta em respeito à Comissão de Direitos 
Humanos e aos convidados que já confirmaram pre-
sença para que possamos debater a matéria.

Obviamente temos conhecimento de que a PEC 
já passou por todas as Comissões pertinentes e por 
Comissão Especial, mas ainda falta o convencimento 
de alguns Deputados.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. e aos Líderes com 
quem conversei na tarde de hoje que votemos a PEC 
somente após a audiência pública a ser realizada pela 
Comissão de Direitos Humanos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não ha-
vendo mais oradores, passaremos à orientação de 
bancada.

Como há consenso pela retirada de pauta da PEC, 
poderiam orientar “sim” todos os Srs. Deputados.

Como vota o PTB?
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PTB, por meio da nossa Liderança, Deputado Jovair 
Arantes, está reunido neste momento com todos os 
Líderes e o Relator na Comissão para chegar a um 
acordo favorável à aprovação da PEC.

O PTB pede a retirada de pauta da PEC nº 471, 
para que, na próxima semana, possamos votá-la com 
um acordo global da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Mais alguém 
quer orientar? (Pausa.)

Como vota o PSOL?
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
vota “sim”.

O SR. ROBERTO BRITTO (PP – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista é favorável à PEC 471, mas entendemos 
que o momento não é oportuno, pois poderemos pre-
judicar a votação.

Por isso, somos favoráveis à retirada de pauta e 
pedimos a V.Exa. que a matéria seja incluída na pauta 
de amanhã para que seja votada.

O SR. CEZAR SILVESTRI (PPS-PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSC? (Pausa.)

Como vota o Partido Verde?
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde tem uma posição. Embora alguns dos seus 
Parlamentares tenham posição favorável a esta PEC, 
independente dos destaques que venham a aconte-
cer, a posição majoritária do partido é contrária. Te-
memos pela abertura que se daria a um esforço do 
texto constitucional. Seria temeroso para esta Casa e 
para o Brasil a abertura que se daria. O debate seria 
oportuno, uma reflexão maior por parte esta Casa. E 
não há quorum suficiente.

O nosso encaminhamento é “sim”, pela retirada 
de pauta. Quem sabe será encontrado um belo termo 
que possa agregar as 2 posições. A posição majoritária 
do partido tem sido contrária à aprovação da PEC.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB/PMN/PRB?

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
cordo com o PV: é preciso debater um pouco mais.

No dia 8, será a grande oportunidade de tirarmos 
as dúvidas e termos convicção sobre a PEC. Haverá 
uma audiência pública, às 9h30min, na Comissão de 
Direitos Humanos.

O Bloco vota “sim”, pela retirada de pauta. Só 
devemos votar a matéria após a audiência pública na 
Comissão de Direitos Humanos.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PPS 
vota “sim”?

O SR. CEZAR SILVESTRI (PPS-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Vota “sim”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PR?

O SR. HOMERO PEREIRA (PR – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PR vota “sim”, pela reti-
rada de pauta, Sr. Presidente. Achamos melhor cons-
truir o consenso, pois na nossa bancada há posições 
diversas. Votamos pela retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o PSDB?

O SR. DUARTE NOGUEIRA (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PSDB, Sr. Pre-
sidente, vai acompanhar o voto do requerimento an-
terior, votando “sim”, pela retirada. Como já dissemos 
anteriormente, por uma questão, primeiro, de prudên-
cia, pelo baixo quorum; segundo, por uma questão de 
coerência, tendo em vista que estamos em processo 
de obstrução.

Afinal, queremos votar o PLN nº 62, que o Gover-
no insiste em postergar, em atrasar. Não se repassa 
aos Municípios brasileiros o valor de 1 bilhão de reais, 
a título de recompor parte da perda fiscal havida duran-
te o período da crise. Ao mesmo tempo, há o fruto da 
decorrência das reduções das alíquotas para incentivo 
de algumas cadeias produtivas, o que acabou retirando 
recurso dos Municípios brasileiros, que passam agora, 
portanto, por desequilíbrios nas suas contas.

Espero que o Governo se manifeste favoravel-
mente, a partir das próximas horas, para convocar o 
Congresso. Que possamos votar esses recursos na 
forma da aprovação do projeto do Orçamento do Con-
gresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 
o Democratas?

O SR. JOÃO OLIVEIRA (DEM – TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Democratas vota “sim”, mas eu quero in-
formar a V.Exas. que recebo com bons olhos o Ofício nº 
559, que vem do Presidente do Senado, José Sarney. 
Parece-me que se fez uma clareira ao se colocar em 
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pauta o PLN nº 62, uma redenção para tirar do caos os 
Municípios que se encontram de portas fechadas. 

No entanto, o Democratas está obstruindo, por-
que entende que está faltando respeito para com os 
Prefeitos brasileiros. 

Tenho em mãos o oficio, que não diz de qual PL 
se trata. Mas eu acredito que se trate realmente do 
PLN nº 62. Se for, evidentemente, há sinais de que 
poderemos sair da obstrução. 

Então, nosso voto é “sim”.
O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 

Como vota o PT?
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro gostaria 
de esclarecer que o PL que visa ajudar os Municípios 
é uma iniciativa do Governo. Então, o próprio Governo 
tomou a iniciativa de enviar a esta Casa um PL para 
ajudar os Municípios. Este é um Governo que efetiva-
mente tem ajudado os Municípios brasileiros.

Mas, com relação à matéria em pauta, até para 
que possamos refletir melhor sobre o seu mérito, nós 
votamos favoravelmente à retirada de pauta, Sr. Pre-
sidente.

O SR. EDINHO BEZ – O PMDB – Sr. Presiden-
te.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Apenas para colaborar. Nós 
fizemos um questionamento, uns 30 minutos atrás, e 
dissemos que estávamos buscando um ajustamento 
do texto da PEC nº 471.

Realmente, já começamos esta reunião com al-
gumas pessoas que se interessam em discutir essa 
matéria. Pelo que vi, todos os partidos são favoráveis 
à retirada da PEC.

Apenas gostaria de pedir a V.Exa., Sr. Presiden-
te, que pautemos a matéria para terça ou quarta-feira 
da semana que vem e para que efetivamente votemos 
essa PEC, que está há muito tempo na Casa e que tem 
grande importância. Queria deixar isso acertado com 
V.Exa., porque é importante que possamos, na próxi-
ma semana, votar esse ajuste do texto. Como é uma 
PEC, não pode haver modificações muito profundas 
nesse ajuste, a não ser na redação do texto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Teremos 
reunião de Líderes amanhã na parte da tarde, quando 
discutiremos a pauta do dia de amanhã e as sessões 
da próxima semana.

O SR. JOVAIR ARANTES – O.k.
O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, o PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Como vota 

o PMDB?

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PMDB entende que 
é importante cumprir o acordo para garantir a votação 
da PEC. Por isso, baseado no acordo, na evidente falta 
de quorum e tendo em vista que a PEC, para passar, 
se aprovada, precisaria de 308 votos “sim”, o PMDB 
concorda hoje com a retirada de pauta. 

Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Feita a 

orientação, passemos à votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. 

e os Srs. Parlamentares que aprovam o presente re-
querimento de retirada de pauta permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
A matéria, portanto, sai de pauta.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica preju-

dicado o requerimento com o seguinte teor:

“Sr. Presidente, 
Requeremos a V.Exa., nos termos do ar-

tigo 117, VI, do Regimento Interno, a retirada 
da pauta da PEC 471-B/05 constante do item 
2 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 
2009. – Deputado Ronaldo Caiado, Líder do 
Democratas”

O SR. LEANDRO VILELA (Bloco/PMDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PMDB – na sessão 
ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não hou-
ve votação nominal. Portanto, não há necessidade de 
declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Deputado Gilmar Machado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gos-
taria de fazer um apelo aos Líderes. O Presidente do 
Congresso acaba de convocar uma sessão extraordi-
nária do Congresso Nacional para amanhã, às 10h. 

Eu queria fazer uma solicitação aos Líderes, 
porque nós tínhamos feito um entendimento no senti-
do de que seria na quinta-feira. Mas, em virtude de o 
Presidente do Senado ter convocado, estamos pron-
tos para, amanhã de manhã, discutir o PLN que trata 
dos Municípios, bem como matéria sobre mudança da 
LDO e também de alguns outros créditos. 

Todos estão acompanhando a situação que vive 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros Estados. 
Nós precisamos acertar essa situação, como também a 
do crédito rural, que nós precisamos aumentar. É uma 
solicitação da bancada rural nesta Casa.
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Então, nós queremos pedir aos Líderes que te-
nhamos uma conversa hoje ainda, para tentar fazer o 
entendimento relativo aos créditos, a fim de amanhã 
não termos dificuldade. A V.Exa., Sr. Presidente, que 
deverá presidir a sessão, eu gostaria de fazer esse 
apelo.

Agradeço a oportunidade de ter me pronunciado, 
para que amanhã possamos, depois do acerto, ter uma 
sessão rápida e resolver de vez a questão do FPM e 
também dos demais créditos, inclusive de socorro a 
alguns Estados que passam por dificuldades.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Antes de 

dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conheci-
mento ao Plenário de correspondência enviada pelo 
Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
no seguinte teor:

OF. Nº 559/2009 – CN 

Brasília, 29 de setembro de 2009 

“Sr. Presidente,
Comunico a V.Exa. e, por seu alto inter-

médio, à Câmara dos Deputados, que esta 
Presidência convoca sessão conjunta do Con-
gresso Nacional, a realizar-se amanhã, dia 30 
de setembro do corrente, quarta-feira, às 10 
horas e 30 minutos, no Plenário da Câmara 
dos Deputados, destinada à leitura de expe-
diente e apreciação de projetos de lei do Con-
gresso Nacional.

Na oportunidade, renovo a V.Exa. protes-
tos de estima e distinta consideração.

Senador José Sarney, Presidente do Se-
nado Federal”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Portanto, 
está convocada para amanhã Sessão do Congresso, 
a partir das 10h30min.

O SR. EDSON DUARTE – Questão de ordem.
O SR. NARCIO RODRIGUES – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-

cerrada...
O SR. EDSON DUARTE – Questão de ordem, 

Sr. Presidente.
O SR. NARCIO RODRIGUES – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Só um mi-

nuto, senhores. 
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está encer-

rada a Ordem do Dia.
O SR. EDSON DUARTE – Questão de ordem.
O SR. NARCIO RODRIGUES – Sr. Presidente, 

é sobre a sessão do Congresso. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu vou 
prorrogar a sessão por mais 1 hora.

O SR. EDSON DUARTE – Sr. Presidente, solicito 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. NARCIO RODRIGUES – Sobre a questão 
da sessão do Congresso, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 
Para uma questão de ordem, Deputado Edson Du-
arte.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Questão de or-
dem. Sem revisão do orador.) – A questão de ordem que 
eu faço é exatamente em relação a essa convocação, 
que nós, do Partido Verde, também recebemos.

Segundo o art. 46, § 1º, não é possível o fun-
cionamento das Comissões concomitantemente com 
a Ordem do Dia da sessão do Congresso. Como ha-
verá amanhã uma série de reuniões deliberativas das 
Comissões, qual seria então a orientação da Mesa? 
Inclusive há reuniões das Comissões Especiais agen-
dadas para amanhã, no mesmo horário. 

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES – Sr. Presi-
dente, sobre a mesma questão de ordem.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
sessão ainda não tem nem 1 hora de duração e V.Exa. 
já prorrogou?

O SR. RODRIGO ROCHA LOURES – Sobre a 
mesma questão de ordem.

O SR. PEDRO FERNANDES – A sessão come-
çou agora, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não. 
Quando começar a Ordem do Dia, amanhã, da sessão 
do Congresso Nacional...

O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – ...as Co-

missões deverão ser imediatamente...
O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, 

V.Exa. prorrogou a sessão por 1 hora?
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. tem 

razão, a sessão começou agora.
O SR. PEDRO FERNANDES – Ainda temos 4 

horas de sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Estávamos 

com a cabeça na sessão ordinária.
Muito obrigado, Deputado Pedro Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado Rodrigo Rocha Loures.
O SR. RODRIGO ROCHA LOURES (Bloco/PMDB 

– PR. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, é sobre a mesma questão de ordem do 
Deputado Edson Duarte. 

Estamos tentando construir aqui um acordo, que 
pode, caso atingido, fazer com que amanhã, na votação 
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da sessão do Congresso Nacional, não seja neces-
sária a presença, ou votação nominal, dos membros 
do Congresso. Caso isso aconteça, caso cheguemos 
ao acordo, se vier em socorro da questão de ordem 
recém-formulada a V.Exa., não haverá necessidade de 
interromper o trabalho das Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Iniciada a 
Ordem do Dia, Deputado, temos que encerrar o tra-
balho das Comissões imediatamente, havendo ou não 
votação nominal. 

O SR. NARCIO RODRIGUES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, farei 
uma manifestação em nome do PSDB. Hoje, tivemos 
uma reunião com o Ministro Paulo Bernardo, tratando, 
principalmente, da grande reivindicação que o PSDB 
vem apresentando na Comissão de Orçamento sobre 
o ressarcimento aos Estados exportadores das perdas 
ocasionadas pela Lei Kandir.

O Ministro Paulo Bernardo se comprometeu com 
o PSDB, com a Oposição e com a Comissão de Orça-
mento, no sentido de tentar equacionar, durante o mês 
de outubro, as pendências que temos, de 1 bilhão e 
300 milhões de reais, que ainda faltam ser pagos pelo 
Governo Federal aos Estados exportadores.

Esperamos que, ao flexibilizarmos e rompermos 
com a obstrução para votarmos amanhã alguns itens 
do Orçamento, possamos dar, com esse gesto, uma 
manifestação de confiança para que o Governo venha 
a recuperar o compromisso de 2007.

Sr. Presidente, sendo V.Exa. Vice-Presidente do 
Congresso Nacional, apelo para V.Exa. a fim de que 
o horário da sessão seja revisto. Temos muito pou-
cas oportunidades de fazer reuniões das Comissões. 
Quarta-feira é um dia em que temos tradição de nos 
reunir. Essa convocação, sem nenhum prejuízo das 
deliberações previstas, poderá ocorrer a partir das 12h. 
Claro que a decisão é de V.Exa.

O PSDB quer votar amanhã, na sessão do Con-
gresso, o repasse dos recursos para os Municípios e 
aceita também votar a flexibilização da LDO. Portanto, 
queremos fazer disso um gesto de boa vontade em re-
lação ao entendimento que estamos tentando construir, 
no que diz respeito ao ressarcimento da Lei Kandir.

Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, peço a 

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

a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB – SC. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, quando ocupei a Secretaria de 
Estado de Infraestrutura de Santa Catarina, já iniciamos 
as tratativas para se construir um metrô de superfície 
na Grande Florianópolis, por conta do acelerado pro-
cesso de urbanização naquele centro urbano.

A ideia amadureceu e, semana passada, foi as-
sinado pelo Governador de Santa Catarina, Luiz Hen-
rique da Silveira, do PMDB – o edital da concorrência 
pública para a contratação de empresa de consultoria 
que vai projetar o metrô e promover a sua viabilidade 
técnica, econômica e ambiental. 

O tão cogitado metrô de superfície tem assegura-
dos R$7,4 milhões para o desenvolvimento do projeto. 
A execução da obra ainda depende da finalização da 
restauração da Ponte Hercílio Luz, cuja entrega, pos-
sivelmente, deverá se dar até o final de 2010.

As cidades de Londres, Moscou, Paris, Nova York, 
Tóquio e Madri têm as maiores redes de metrô do mun-
do. Transportam diariamente milhões de passageiros, 
que circulam por toda a cidade e respectiva área me-
tropolitana, embarcando e desembarcando em grandes 
estações intermodais. Só a capital japonesa, Tóquio, 
que tem a maior rede de metro do planeta, transporta 
todos os dias mais de 7 milhões de passageiros.

Certamente esse metrô resolverá o problema de 
mobilidade urbana que Florianópolis atravessa, por isso 
parabenizo o Governador Luiz Henrique da Silveira pelo 
incentivo e dinamismo com que trata os assuntos que 
envolvem a qualidade de vida dos catarinenses. E con-
tamos com o envolvimento do Município, do Governo 
Federal e da iniciativa privada nessa empreitada.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Marco Maia, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Celso Maldaner. 
S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. CELSO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, inauguramos, no último dia 
domingo, dia 27, juntamente com o Governador Luiz 
Henrique da Silveira, mais 1 acesso asfaltado ligando 
Santa Catarina à fronteira com o Rio Grande do Sul, 
que está à disposição dos turistas e moradores dos 
2 Estados. 

Aos meus colegas Parlamentares, especialmen-
te os gaúchos, trago esta notícia que deixa os cata-
rinenses muito felizes, por termos mais uma rota de 
integração com nossos irmãos gaúchos. 
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Oficialmente foi entregue a pavimentação da SC-
456, que liga o Município de Anita Garibaldi ao Muni-
cípio gaúcho de Pinhal da Serra. A rodovia chama-se 
Augusto Gracietti. A rota da integração entre catari-
nenses e gaúchos teve 14 quilômetros pavimentados, 
numa parceria com a Barra Grande Energética – BA-
ESA, que bancou grande parte da obra, enquanto o 
Estado investiu 2,5 milhões de reais. À BAESA os nos-
sos cumprimentos, em nome do superintendente do 
empreendimento, Carlos Alberto Bezerra de Miranda. 
A iniciativa da empresa vai ao encontro a anseio de 
muitos anos dos cidadãos catarinenses e gaúchos. 

Um dos atrativos da nova rota, que atravessa a 
Região dos Lagos, no Planalto Serrano catarinense, é 
que ela passa sobre a barragem da Usina Hidrelétrica 
de Barra Grande, a uma altura superior a 150 metros 
acima da queda d’água do vertedouro da usina, lo-
calizada no Município catarinense de Anita Garibaldi. 

A usina recebeu pela primeira vez a visita de um 
Governador, que foi guiado pelo Superintendente Carlos 
Alberto Bezerra de Miranda e outros técnicos.

Operando a plena carga, a usina entrou em ope-
ração há pouco mais de 3 anos, produzindo energia a 
partir das águas do Rio Pelotas. 

O Governo do Estado de Santa Catarina está 
resgatando compromissos com a comunidade cata-
rinense que há muito eram aguardados. Somente o 
Estado de Santa Catarina conseguirá o status de ser 
o único da América Latina a ter todos os seus Muni-
cípios asfaltados. 

Há pouco mais de 6 anos eram 52 as cidades 
às quais se chegava apenas por estradas com lama 
ou poeira. Hoje, graças à atuação descentralizada do 
Governo, atuando em 36 Secretarias de Desenvolvi-
mento Regional, a realidade catarinense é de um Es-
tado cada vez mais atrativo e promissor. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Benedito de Lira. 
S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta Casa tem 
por hábito discutir os mais diversos problemas deste 
País – os polêmicos e os não polêmicos.

Estamos diante de uma crise nacional. Os Mu-
nicípios brasileiros estão passando por dificuldades 
nunca vistas. Com a crise que se abateu sobre o Bra-
sil, evidente que os Municípios pagaram o preço. O 
Governo, para atender a outros segmentos produtivos, 
teve que lançar mão de equipamentos que servem ao 
País e aos Municípios brasileiros – isenção de IPI e 
Imposto de Renda, base de formação do FPM e do 
FPE, que atende a Estados e Municípios, e de outros 

impostos – para evitar o desemprego. Achou pouco, 
e o Tesouro Nacional acabou determinando, por meio 
do FUNDEB, o valor do custo por aluno para o exer-
cício de 2009.

Posteriormente, como alguns dizem, mexeu na 
regra do jogo em andamento. De 1.300 reais para cada 
aluno, pagos pelo FUNDEB, ele baixou para 1.221 re-
ais, e os Municípios concederam aumento aos profes-
sores e aos trabalhadores da área da educação com 
base nesse valor teto por aluno.

Sr. Presidente, quero referir-me, particularmen-
te, aos Estados do Nordeste, entre eles Alagoas, meu 
Estado, onde até as Prefeituras já fecharam as portas, 
deixando de atender à população nos serviços básicos 
de saúde, educação e ação social.

Assim, eu gostaria que esta Casa realizasse, em 
data próxima, na semana que vem ou até na quinta-
feira, uma sessão de debates para analisarmos o 
problema por que passam as Prefeituras brasileiras, 
especialmente as do Nordeste, que não têm tido con-
dições de sobreviver. 

É possível que o Governo encaminhe o valor de 
1 bilhão de reais. O Presidente da República encami-
nhou, em determinado momento, para cá, e o fez pela 
segunda vez. É preciso que esta Casa aprove imediata-
mente o crédito de mais 1 bilhão de reais para atender 
os Municípios brasileiros, sob pena de enfrentarmos 
algo inédito no País: o fechamento de Prefeituras, já 
que elas não têm condições de continuar abertas. 
Essa é a crise.

Ontem mesmo, no meu Estado, Alagoas, prati-
camente 100% dos Prefeitos se reuniram para tomar 
uma decisão sobre algo que, na verdade, eu nunca vi: 
Prefeitura fechar as portas, porque não tem condições 
de sobreviver. É o FPM que não chega; é o ICMS que 
também não chega; é o FUNDEB que agora acabou 
de falir as Prefeituras. 

Eu quero, Sr. Presidente, hipotecar minha solida-
riedade às Prefeituras de Alagoas, bem como às Pre-
feituras dos Estados do Nordeste que foram atingidas 
por essas ações.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
clua, Deputado.

O SR. BENEDITO DE LIRA – O assunto é sério 
e grave.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
tem mais 2 minutos, Deputado.

O SR. BENEDITO DE LIRA – Vou encerrar em 
30 segundos, Sr. Presidente.

Eu hipoteco solidariedade aos Municípios de Ala-
goas e de todo o Nordeste. Nós temos de nos reunir 
para tratar da questão das Prefeituras Municipais deste 
País, particularmente as do Nordeste.
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Muito obrigado pela paciência, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – An-

tes de passar a palavra ao próximo orador, Deputado 
Edson Duarte, Líder do PV, eu gostaria de agradecer 
ao Deputado Ariosto Holanda, uma das figuras mais 
importantes do Conselho de Altos Estudos e Avaliação 
Tecnológica, por ter-me substituído na Presidência do 
Conselho, que patrocinou, juntamente com a Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e 
mais 4 Comissões da Casa, a realização de seminário 
sobre a universalização do serviço de banda larga.

Quero parabenizar o Deputado Paulo Henrique 
Lustosa pelo belíssimo trabalho desenvolvido como 
Relator da matéria no Conselho de Altos Estudos e 
Avaliação Tecnológica.

Muito obrigado, Deputado Ariosto Holanda! V.Exa. 
é referência de trabalho e de seriedade nesta Casa, 
acompanhado de um brilhante Parlamentar, o nosso 
querido Vicente Arruda, que tão bem representa o 
Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Edson Duarte, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PV.

Quero dizer que há uma lista de inscrições. Em 
seguida falarão Elizeu Aguiar, Cleber Verde, José Air-
ton Cirilo, Afonso Hamm, Jair Bolsonaro, Vanessa Gra-
zziotin, Zezéu Ribeiro.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Inocêncio Oliveira, apesar do adiantado da hora, após 
a Ordem do Dia, precisava aqui, em nome do Partido 
Verde, fazer um apelo ao bom senso desta Casa, dos 
Líderes, especialmente da Mesa Diretora e do Presi-
dente Michel Temer. 

Hoje tive de encaminhar uma questão de ordem 
apelando para que não se confirmasse aquilo que es-
tava sendo encaminhado numa Comissão Especial 
criada nesta Casa para rever a legislação ambiental.

Ora, os nomes apresentados, com todo o respeito 
aos Deputados que estão sendo indicados como Pre-
sidente da Comissão e Relatores, são de membros de 
uma bancada que já se posicionou aqui nesta Casa, 
na imprensa e pelo Brasil diversas vezes favorável a 
uma revisão radical da legislação ambiental brasileira, 
na contramão da história. 

Quando o mundo todo se reúne para garantir 
condições ambientais em cada uma das nações do 
mundo, compatíveis com o desenvolvimento neces-
sário hoje para garantir a nossa sobrevivência, a que 
estamos assistindo no Brasil?

O Brasil, que é a grande esperança para a Con-
ferência de Copenhague, cujas negociações tiveram 
início agora – e o nosso País poderá estar lá com uma 

posição importante –, entrará em contradição grave, 
extremamente grave, porque o seu Congresso Nacio-
nal poderá desmontar o que existe na legislação que 
precisa ser aperfeiçoada. Nós, do Partido Verde, de-
fendemos o aperfeiçoamento da legislação, mas esse 
crime que querem cometer poderá repercutir muito 
contra o Presidente Lula, contra o nosso País, podendo 
comprometer a nossa posição em Copenhague. Por-
tanto, a suspensão feita hoje ainda não é suficiente. 
Marcaram reunião para amanhã.

Apelo ao bom senso de todos. É preciso equilí-
brio. Não podem o Presidente e o Relator, do mesmo 
segmento empresarial, do segmento rural, terem posi-
ção definida, inclusive sem diálogo. Tentaram aprovar 
os nomes a todo o custo hoje, incluindo um membro 
da minha bancada, sem nos ter consultado, sem a 
nossa autorização, usando indevidamente o nome do 
Partido Verde.

Fiz uma questão de ordem, retiramos o nosso 
nome e, se for o caso, renunciaremos a nossa presença 
na Comissão, porque não pactuaremos com um teatro. 
Não vamos permitir isso. Se for o caso, denunciaremos 
ao Brasil e ao mundo. É preciso que respeitem o meio 
ambiente. Chega de atraso no Brasil e no mundo!

Sr. Presidente, hoje há uma forte esperança. É 
inadmissível que nesta Casa ou em qualquer Parla-
mento, seja no setor empresarial, seja em qualquer 
outro setor, ainda haja alguém que possa imaginar ou 
que entenda que algo possa ser batizado de desen-
volvimento sem o princípio ambiental, sem o respeito 
ao meio ambiente.

Estamos recebendo uma grande lição do setor 
empresarial e do setor industrial de São Paulo, que 
defendem metas para a emissão de gás carbônico na 
atmosfera, para a redução do aquecimento global.

Espero que outros setores da nossa economia, 
esta Casa, especialmente, como representante do povo 
brasileiro, o Presidente do Senado e o Presidente da 
Câmara estabeleçam a posição do Congresso Nacio-
nal, porque temos recebido visitas de Comissões de 
todos os países com posições muito claras. O Brasil, 
a esperança do mundo em Copenhague, é um dos 
poucos que ainda não tem posição.

O SR. ELIZEU AGUIAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ELIZEU AGUIAR (PTB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de fazer um triste registro, porque 
se trata do falecimento de um homem que foi Governa-
dor, Senador, Deputado Estadual, Deputado Federal, 
Prefeito de Parnaíba. Refiro-me ao ilustríssimo Sr. De-
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putado Federal Alberto Silva, que faleceu na madruga-
da de ontem e foi enterrado hoje em Parnaíba.

Queremos manifestar nosso pesar à família e pe-
dir ao povo do Piauí que continue com suas orações, 
para que Deus dê forças àquela família enlutada. 

O Dr. Alberto Silva foi exemplo na política do Es-
tado do Piauí e também do Brasil.

Gostaria também de fazer um registro no que tan-
ge a um movimento que fizemos pela PEC nº 300/08, 
que vai dar isonomia salarial aos militares, não só do 
Piauí, mas também de todo o Brasil.

No dia 25 de setembro, sexta-feira, conseguimos 
levar 12 mil pessoas, entre militares, familiares e popu-
lares que apoiaram o movimento, com a presença dos 
Deputados Major Fábio, Capitão Assumção e Paes de 
Lira, 1º Vice-Presidente da Comissão, que estiveram no 
Piauí. Foi um evento que marcou um momento único 
para a PEC nº 300/08. Os policiais militares do Brasil 
inteiro estão fazendo esse movimento, tentando trazer 
o apoio da sociedade para que essa PEC seja, de fato, 
aprovada nesta Casa. 

Queremos aqui registrar mais uma vez o nosso 
apoio à proposta. Estamos lutando para que essa PEC 
se torne realidade.

Gostaria também de mandar a minha mensagem 
ao Prefeito Gil, em Picos. Estive hoje com o Ministro 
Alfredo Nascimento. Conseguimos o alargamento da 
entrada de Picos, 8,7 quilômetros para o norte e 5,7 
quilômetros ao sul, o que vai melhorar o tráfego da-
quela região, que é o segundo maior entroncamento 
do Nordeste. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Cleber Verde.

O SR. CLEBER VERDE (Bloco/PRB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero registrar audiência pública 
ocorrida na Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília, realizada em razão de requerimento de nossa 
autoria, na qual tivemos a oportunidade de discutir o 
auxílio-doença no INSS e sua possível transformação 
em aposentadoria por invalidez.

Sr. Presidente, na condição de Coordenador da 
Frente Parlamentar em Defesa dos Aposentados, te-
mos recebido diversos e-mails e feito contato perma-
nente com os cidadãos segurados da Previdência, 
que estão, obviamente, como titulares do benefício do 
auxílio-doença. Muitos, infelizmente, há mais de 2, 3, 
4 anos estão fazendo perícias, uma após outra, e não 
lhes é garantida a transformação desse auxílio-doença 
em aposentadoria.

Tivemos a oportunidade de ouvir o réu, repre-
sentado naquele instante pelo Ministro da Previdência 
Social, José Pimentel, numa discussão em que tam-

bém esteve presente a Confederação Brasileira de 
Aposentados e Pensionistas, na pessoa do Sr. Warley 
Martins Gonçalves. 

Pudemos identificar ali que o Ministério da Pre-
vidência precisa adotar, urgentemente, uma uniformi-
dade de procedimentos para que as agências do INSS 
e o setor de perícia médica possam, ao receber um 
segurado – aquele segurado que está indo ao balcão 
de atendimento para buscar seu auxílio-doença está 
indo porque é segurado, porque contribui e porque está 
acometido de alguma doença –, fazer uma avaliação 
menos rigorosa. O rigor é tão grande que reduziu para 
menos de 50% a capacidade de manutenção desses 
benefícios. Isso tem prejudicado o trabalhador. 

Entendemos que essa uniformidade de procedi-
mentos é necessária, principalmente porque há casos 
em que o segurado está acometido de uma doença, 
por exemplo, psiquiátrica, ou outra parecida. No to-
cante a esse tipo de doença, os médicos não estão 
avaliando com critério.

Quero dizer a V.Exa. que o Núcleo de Reabili-
tação Profissional precisa de suporte maior para que 
os segurados, ao serem dirigidos àquele núcleo, pos-
sam ser avaliados se estão aptos ou não para voltar 
ao trabalho. Uma vez não estando, que aquele núcleo 
possa garantir, após o curso que ele fez no Núcleo de 
Reabilitação Profissional, que ele seja contemplado 
com algum instrumento de trabalho para garantir o 
seu sustento.

Essa audiência foi importante. Tivemos a oportu-
nidade de fazer nossas provocações e identificar que 
é necessário, repito, que o Ministério da Previdência 
uniformize procedimentos, no sentido não só dos aten-
dimentos, mas também na questão da perícia médica. 
Ou seja, o médico-perito precisa avaliar, com critério, 
obviamente, mas garantir, acima de tudo, atenção es-
pecial ao segurado que vai ao balcão do INSS buscar 
um direito previdenciário.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, telespectadores, quero registrar, em 
primeiro lugar, com grande satisfação, o transcurso 
do 130º aniversário de emancipação político– admi-
nistrativa do Município de Camocim e parabenizar o 
povo da cidade. Originalmente, era apenas uma aldeia 
de índios e só em 1878 a povoação teve crescimento 
significativo, com a vinda de famílias de localidades 
próximas, a fim de trabalhar na construção da estrada 
de ferro para Sobral. 
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Terra de muitos Generais do Exército Brasileiro, 
Camocim tem como filho ilustre Euclydes Pinto Martins, 
um dos nomes mais expressivos por seu pioneirismo, 
quando participou de famoso voo Nova Iorque-Rio de 
Janeiro, em 1922. O audacioso aviador pousou em 
sua cidade natal, motivo de imensa festa e alegria 
para os camocinenses que participaram daquele mo-
mento único. 

Em 1952, atendendo às aspirações dos seus 
conterrâneos, o Presidente Café Filho sancionou lei no 
Congresso para tornar oficial o nome de Pinto Martins 
para o aeroporto da Capital cearense. Enfim, trata-se 
de um Município que nos dá muito orgulho pelos seus 
ilustres filhos e feitos. 

Quero também levantar a bandeira pela continua-
ção do crescimento de Camocim, alertando mais uma 
vez nesta Casa para as condições que a cidade tem 
para receber um estaleiro, descentralizando da Capital 
cearense o desenvolvimento econômico e assim dimi-
nuindo as diferenças entre o interior e a Capital.

Quero parabenizar todo o povo de Camocim, em 
nome do Prefeito Chico Vaulino, por esses 130 anos de 
conquistas, pelos encantos naturais do Município e pelo 
intenso movimento cultural que movimenta a cidade e o 
turismo na região. E vamos continuar com essa luta em 
busca de desenvolvimento para o Município. Camocim 
é terra também valorosa, porque abriga jangadeiros 
e pescadores. Por isso, também defendemos, assim 
como Aracati, que o estaleiro seja instalado na terra 
de Pinto Martins, para que possamos ver essa cidade 
crescendo e se desenvolvendo ainda mais.

Outro assunto, Sr. Presidente. Quero registrar 
com muita satisfação as festividades realizadas no 
Distrito de Jamacaru, do Município de Missão Velha, 
cidade em que estivemos no último final de semana 
para participar das festividades de sua padroeira, Nos-
sa Senhora das Dores. 

A região do Cariri é rica em história, forte em 
tradições e tem um povo hospitaleiro, religioso e sá-
bio, pois aqueles que preservam seus costumes e 
suas histórias são sábios. Inclusive, quero parabeni-
zar Missão Velha pelo resgate do Cariri Clube, que já 
foi cenário de eventos históricos, tornando-se um pa-
trimônio cultural do povo missão-velhense. Um grupo 
de acionistas uniu-se para socorrer a entidade com 
um projeto de resgate das atividades e de reabertura 
do clube. Parabenizo o Presidente da Câmara Munici-
pal, Joanilton Macêdo, a Secretária de Administração, 
Amélia Linard, e o Prefeito Washington Fechine pela 
iniciativa e também pela criação do site da Prefeitura: 
missaovelha.ce.gov.br, que também resgata a memó-
ria do Município. 

Aproveito para parabenizar também o Município 
de Ipueiras, na pessoa do companheiro Manoel Ma-
cêdo. Lá também tiveram a iniciativa de reabrir o Grê-
mio Diversional Ipueirense (CGDI), que foi fundado em 
1957 e reinaugurado agora em 26 de julho. Estão de 
parabéns aqueles que preservam a nossa a memória, 
a memória do nosso Estado!

Além disso, estive na cidade de Pentecoste, terra 
da minha sogra, a Vice-Prefeita Dra. Ivoneide Moura, 
para participar das festividades pelo transcurso dos 10 
anos da cavalgada, da festa e da missa do vaqueiro, 
iniciada pelo saudoso Antônio Carneiro, na cidade de 
Pentecoste. Quero fazer este registro e parabenizar 
todos os vaqueiros da região que participaram da-
quela linda festa.

Meu muito obrigado.
O SR. AFONSO HAMM – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas De-
putados e Deputadas, quero primeiro fazer um registro 
em nome do meu partido, o Partido Progressista. 

Elegemos no Rio Grande do Sul, no último sába-
do, para presidir nosso partido, o ex-Prefeito da cidade 
de Gramado, conhecida pelo turismo. Trata-se de Pe-
dro Bertolucci. E também elegemos o diretório. Faço 
este registro para todo o Brasil pela forma importante 
como o Partido Progressista tem atuado neste mo-
mento de renovação. 

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados. Ocupo este espaço também para comentar 
sobre importante trabalho realizado pela Comissão 
de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, 
que, nesta quarta-feira, dia 30, fará a escolha das ins-
tituições e dos profissionais que receberão o Prêmio 
Darcy Ribeiro de Educação 2009. No total, 48 projetos 
estão concorrendo, sendo que 2 são do Rio Grande 
do Sul. Dada a importância desse trabalho, indiquei o 
projeto Tribos nas Trilhas da Cidadania, desenvolvido 
pela ONG Parceiros Voluntários/Unidade Bagé, cuja 
mantenedora é a Associação Comercial e Industrial 
de Bagé/RS (ACIBA). A ONG Parceiros Voluntários 
de Bagé é coordenada por Liselene Bidone. A Comis-
são de Educação e Cultura, presidida pela Deputada 
gaúcha Maria do Rosário, concede esse prêmio desde 
2000. O prêmio é um reconhecimento aos trabalhos ou 
ações que se destacaram na defesa e na promoção da 
educação, especialmente as iniciativas relacionadas 
à educação popular.

Defendo a escolha do projeto Tribos nas Trilhas 
da Cidadania, tendo em vista o trabalho voluntário 
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que essa instituição desenvolve com jovens, crianças, 
adolescentes e idosos. O objetivo da ação Tribos nas 
Trilhas da Cidadania é privilegiar ações voluntárias 
planejadas, organizadas e realizadas com a partici-
pação efetiva dos jovens, contando com a atuação de 
professores na condição de estímulo e orientação aos 
jovens, bem como com ações voluntárias que devem 
abranger e considerar relações com a comunidade 
externa à escola participante.

As atividades são efetuadas com a realização de 
Fóruns Municipais e Regionais, que têm como propó-
sito propiciar momentos de conscientização aos parti-
cipantes sobre a importância do seu envolvimento em 
causas sociais. É também o momento para avaliar as 
ações realizadas e verificar se as necessidades identifi-
cadas no primeiro momento foram atendidas. Os Fóruns 
Regionais visam fortalecer a ação da ONG Tribos nas 
Trilhas da Cidadania, celebrando os resultados obtidos 
através da contextualização da diversidade das práticas 
voluntárias locais realizadas pelos jovens.

Dada a importância desse projeto, solicito apoio 
aos Deputados da Comissão de Educação e Cultura 
desta Casa para que o mesmo seja indicado para o 
Prêmio Darcy Ribeiro. 

Por último, Sr. Presidente, peço a divulgação deste 
discurso nos meios de comunicação desta Casa. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Agra-

deço aos Srs. Parlamentares que estão cumprindo 
rigorosamente o tempo, possibilitando que todos uti-
lizem a palavra.

Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputa-
do Jair Bolsonaro. Em seguida, os 3 próximos oradores 
são Vanessa Grazziotin, Zezéu Ribeiro e Jô Moraes.

O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, participei 
hoje de um almoço no Itamaraty. Logo depois, na Co-
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
juntamente com seus integrantes, discutimos a ques-
tão de Honduras. 

Algumas verdades começam vir à tona. Ficou 
bem claro hoje que Zelaya não tinha a mínima condi-
ção de fazer seu sucessor. Por isso, ele armou uma 
consulta popular, contrariando a Constituição e, por 
sua vez, levou o devido castigo da Suprema Corte de 
Honduras, bem como recebeu mais de 95% dos votos 
do Congresso Nacional pela sua destituição.

O problema agora está lá em nossa Embaixada. 
Hoje, aqui, o embaixador, na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, foi bem claro ao dizer 
que ligaram para o nosso embaixador à época dizendo 
que o Zelaya estava nas proximidades da embaixada. 
Logo depois, ligaram dizendo que ele já estava na ga-

ragem. Ou seja, ele entrou de forma furtiva, acobertado 
por alguém do Brasil. Duvido que dessem cobertura 
se não tivessem sinal verde aqui de Celso Amorim e 
do Governo Lula.

Então, Sr. Presidente, os fatos vão aparecendo. 
Ato contínuo, 18 pistolas foram pegas com o pessoal 
do Zelaya que entrou na embaixada. É sinal de que o 
Zelaya não estava lá em missão de paz. 

Falam aqui também em ditadura em Honduras, 
porque, principalmente agora, retirou-se do ar uma te-
levisão. Só que esse mesmo pessoalzinho não falou 
em ditadura lá na Venezuela de Hugo Chávez, quan-
do ele tirou do ar a principal TV e mais uma dezena 
de rádios.

Assim sendo, para concluir, lamento que haja 
uma Comissão que viajará amanhã para Honduras. 
Estou tentando entrar em contato com os Parlamen-
tares, enviando-lhes uma fotografia dos Parlamenta-
res que fizeram manifestação na semana passada 
na Embaixada de Honduras, cujo título era Ridículos 
tiranos. Então, esse pessoal não tem moral para ir a 
Honduras negociar qualquer coisa, quando aqui no 
Brasil tratam o Governo – de fato, Roberto Micheletti 
– de ridículo tirano.

É bom que essa comitiva não vá para lá, porque 
eles vão ao Congresso e não serão bem recebidos 
se depender das fotografias desse pessoal que estou 
passando para lá.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de iniciar 
o assunto que me traz à tribuna, quero falar do meu 
apoio ao Governo brasileiro em relação à sua postura 
quanto à situação política de Honduras.

Não quero aqui entrar no mérito da política pra-
ticada pelo Presidente Zelaya, mas nas questões que 
dizem respeito à democracia. O Presidente Zelaya foi 
legitimamente eleito pelo voto popular, diferentemente 
de quem tomou o poder à força e acabou de suspender 
os direitos políticos e democráticos do País.

Lamento que infelizmente existam Parlamenta-
res nesta Casa que tenham – não digo a coragem – 
a desfaçatez de ocupar uma tribuna que foi palco de 
lutas memoráveis para defender um regime ditatorial. 
Lamento profundamente, Sr. Presidente.

Neste momento quero dizer que estamos, no Es-
tado do Amazonas, comemorando o grande feito que 
foi o lançamento recente de um livro intitulado Instru-
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mentos Econômicos para a Proteção da Amazônia; a 
Experiência do Polo Industrial de Manaus, um trabalho 
de pesquisa que envolveu 14 cientistas pesquisadores, 
brasileiros e estrangeiros de diferentes instituições, 
que por 2 anos pesquisaram qual a influência e a in-
terferência do Polo Industrial de Manaus, portanto, da 
Zona Franca, na preservação da Floresta Amazônica. 
E a conclusão a que o livro chega é muito importan-
te, não só para nós, do Amazonas, Deputado Zezéu, 
Deputada Jô, mas para a Amazônia e o Brasil como 
um todo, porque a Zona Franca de Manaus tem sido 
o instrumento mais poderoso na luta contra o desma-
tamento de nossas florestas na Amazônia.

O desmatamento foi evitado em no mínimo 70%, 
aproximadamente, da cobertura florestal. Enquanto Pará 
e Mato Grosso foram responsáveis por 31% e 36%, 
respectivamente, pelo desmatamento da Amazônia, 
o Amazonas foi responsável somente por 4%. O valor 
dessas emissões de gases de CO2 evitado chega a 
quase 10 bilhões de dólares.

Portanto, a Zona Franca, ao invés de ser deve-
dora, passa a ser credora. Isso é importante. Sairia 
muito mais caro ao Brasil a manutenção da floresta 
amazônica não fosse a existência desse modelo Zona 
Franca, com quase 600 indústrias.

Cumprimento todos os autores e os pesquisado-
res Alexandre Rivas, José Aroudo Mota, do IPEA, e 
José Alberto Machado, pelo belo trabalho.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Zezéu Ribeiro.
O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, quero fazer 2 registros. 

O primeiro é que estive em Fortaleza com outros 
Deputados do Nordeste para participar das comemo-
rações pelo transcurso do 20º aniversário de criação 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordes-
te – FNE, conquistado no processo constituinte e que 
tem incentivado o desenvolvimento regional.

Esse fundo passou por um processo de quase 
extinção durante o neoliberalismo. Essa medida fazia 
parte do desmonte do Estado brasileiro promovido 
pelo tucanato e pelo DEM. Hoje, vemos a recuperação 
desse fundo durante o Governo Lula, com aplicações 
significativas no desenvolvimento regional, contribuindo 
para o nosso processo industrial e agropecuário.

O segundo registro, Sr. Presidente, é com rela-
ção à audiência pública realizada hoje pela Comissão 
que trata da PEC da moradia. Essa Comissão é presi-
dida pelo Deputado Renato Amary, que já coordenou 
uma primeira reunião regional em Campo Grande; a 
segunda reunião foi realizada hoje em Salvador e se-

rão realizadas outras 3 na próxima semana, em Porto 
Alegre, São Paulo e Belém do Pará, a fim de discutir a 
vinculação de recursos para a moradia e um projeto de 
superação do déficit habitacional em nosso País.

Sou o Relator desse projeto e posso informar que 
iremos promover discussões nessas 5 regiões, além 
de outras realizadas em diversos Estados, no sentido 
de assegurar que a moradia seja uma questão funda-
mental para a vida do nosso povo, garantindo às fa-
mílias melhores condições de vida. Com certeza, por 
meio da moradia, poderemos melhorar o padrão da 
educação e da saúde do nosso povo, além de garantir 
segurança às famílias.

É nesse sentido que entendemos fazer parte de 
uma postura estratégica da construção da Nação a 
aprovação dessa PEC, que oferecerá melhores con-
dições de vida ao nosso povo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Jô Moraes. Temos 
ainda os seguintes oradores inscritos: Beto Mansur, 
Paulo Rubem Santiago, Luis Carlos Heinze, Eugênio 
Rabelo, Valdir Colatto, Eduardo Valverde, Jorginho 
Maluly.

Com a palavra a ilustre Deputado Jô Moraes.
A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho expressar também toda 
solidariedade da nossa bancada e do meu partido, o 
PCdoB, ao governo legitimamente eleito do Presiden-
te Zelaya.

Estranho, quando se fala em democracia, qual-
quer tipo de questionamento sobre o direito de um 
Presidente eleito encaminhar uma possível alteração 
constitucional, ainda mais quando não há mesma grita 
em relação ao Presidente da Colômbia, que pretende 
hoje mesmo buscar o terceiro mandato.

A discussão sobre a situação de Honduras não 
se refere apenas à circunstância especial de um país 
da América Central. A circunstância de Honduras é a 
defesa fundamental da democracia no continente.

Quero lembrar a todos que, naquele período em 
que a América Latina era ceifada na sua liberdade e 
na sua democracia, foi nesse pequeno país que se 
desencadeou um processo autoritário em todo o con-
tinente latino-americano. 

Eu me solidarizo com o Presidente Lula e o Mi-
nistro Celso Amorim pela coragem. Defender o direito 
à liberdade e à democracia do povo hondurenho é re-
cuperar o direito inalienável que lhe foi dado de eleger 
um presidente e de lhe tirar do mandato, caso aquele 
povo assim quisesse.

Por isso, neste momento em que se tenta levar 
até lá um grupo de Parlamentares, eu me associo ao 
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movimento para que se possa conquistar uma efetiva 
liberdade naquele País. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Beto Mansur. 

O SR. BETO MANSUR (PP – SP. Pela ordem.) – 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje diversos 
jornais, principalmente os da área econômica, como 
O Estado de S.Paulo e o Valor Econômico, divulgaram 
matérias dando conta de que o Presidente Sérgio Ma-
chado, da TRANSPETRO, havia informado a compra 
de uma parcela de tonelagem muito grande de aço da 
Coreia do Sul para a construção de navios no Brasil. 

Isso me preocupa muito, Sr. Presidente, não só 
pelo fato de a Coreia do Sul ter vencido uma licitação 
internacional, até porque determinados países, prin-
cipalmente asiáticos, subsidiam o sistema siderúrgico 
internamente e acabam utilizando mão de obra, muitas 
vezes não pagando os impostos nem os direitos dos 
trabalhadores. Logicamente, ofereceram preços me-
nores do que os concorrentes brasileiros. 

Agora, o que me preocupa, Sr. Presidente, é a 
falta de sensibilidade do nosso Governo, que informa 
que irá incentivar a indústria nacional com a compra de 
todo o tipo de produtos e de insumos para atender aos 
anseios da PETROBRAS, às demandas necessárias 
e fazer as prospecções na área do pré-sal. 

Isso, para nós, logicamente, é muito importante, 
à medida que as siderúrgicas brasileiras fizeram in-
vestimentos para ampliação da estrutura do seu par-
que tecnológico, bem como da produção para vender 
para o Governo. 

O que, na verdade, nos deixa mais preocupados 
é o tipo de licitação, como essa que foi feita, em que se 
faz uma concorrência internacional. É lógico que que-
remos pagar o menor preço – até existe lei para isso 
–, mas precisamos registrar aqui que hoje vamos gerar 
emprego na Coreia do Sul, que hoje vamos transferir 
riquezas, que são nossas, para a Coreia do Sul, em 
detrimento do emprego e da geração de renda e de 
riqueza no nosso setor siderúrgico, que necessita de 
compras, até porque sofreu muito com a derrocada da 
economia, durante o período da crise global. 

Há uma preocupação muito forte com a falta de 
sensibilidade por parte do nosso Governo em relação ao 
setor siderúrgico. Devemos, no nosso entender, buscar 
uma solução sem ferir a nossa legislação, balizando 
um teto a ser pago, em função do preço internacional, 
e abrir concorrência e formalizar a compra entre as 
empresas siderúrgicas instaladas no nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Rubem San-
tiago.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, estive, na última quinta-feira, 
no Município de Petrolina, no sertão pernambucano, 
onde realizei a palestra de abertura da Conferência 
Intermunicipal de Educação. Lá, debatemos os indica-
dores da educação fundamental e do ensino médio e 
defendemos melhorias na gestão da educação básica 
a partir da autonomia das escolas e mais financiamento 
para a educação pública de qualidade.

Na sexta-feira à noite, em Gravatá, prestigiamos 
o ato de filiação de dezenas de lideranças ao PDT, co-
mandado pelo Vice-Prefeito, companheiro João Paulo, 
pelo Presidente do Diretório Municipal, companheiro 
Zeca da Charque, por José Lemos e várias lideranças 
comunitárias.

No sábado de manhã, em Jaboatão dos Guara-
rapes, participamos de um encontro com mais de uma 
centena de lideranças comunitárias, representantes do 
comércio local, da Associação dos Micro e Pequenos 
Empresários e de toda a comunidade rural daquele 
Município, que anseia por mais investimentos para a 
cultura em 2010.

Na segunda-feira à noite prestigiei um grande 
debate. Antes, de manhã, passei em São Bento do 
Una, no Agreste, onde realizamos a conferência de 
abertura do 6º Congresso Municipal dos Servidores 
Municipais de São Bento do Una, um dos maiores e 
mais organizados sindicatos de servidores públicos 
municipais deste país.

Quero, portanto, me congratular com a popula-
ção de Petrolina pelo transcurso do 114º aniversário 
de emancipação político administrativo do Município, 
ocorrido em 21 de setembro, e com o Sindicato dos 
Servidores de São Bento do Una, pelos 20 anos de 
história em defesa dos trabalhadores do setor público, 
da saúde pública, da educação pública de qualidade.

Estamos trabalhando para ampliar a luta pela re-
forma urbana não só em Gravatá, Petrolina e Jaboatão, 
mas em todos os Municípios deste País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra ao ilustre Deputado Luis Carlos Heinze.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, co-
legas Parlamentares, ouvi o Deputado que nos ante-
cedeu falar, na Comissão, Deputados Edson Duarte 
e Valdir Colatto, sobre essa questão e que inclusive 
queria fazer, Deputado Jorginho Maluly, uma denúncia 
internacional com relação à Comissão.

Chamo a atenção dos colegas Parlamentares e 
também da sociedade brasileira. O que temos de fazer 
é uma denúncia, Deputado Valdir Colatto, Deputado 
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Inocêncio Oliveira, sobre aqueles que querem entregar 
o Brasil. Estão fazendo uma entrega do território bra-
sileiro. Querem preservar 78% do território. Enquanto 
isso, na Ásia, já desmataram 96% do que tinham, na 
América do Norte, 66%, na Rússia, 71%, e na Europa, 
99%. E os trouxas do Brasil têm que preservar quase 
100% do território brasileiro!

O que vou fazer com o povo que precisa de em-
prego e alimento? Essa é uma questão extremamen-
te importante. Eu me admiro muito de o Deputado ter 
falado, na Comissão – acho que falou neste plenário 
também –, que quer fazer uma denúncia internacional. 
Mais ONGs vão vir para o Brasil dizer o que temos de 
fazer! Pelo amor de Deus!

Defendo o trabalhador, o produtor e o povo bra-
sileiro. Não quero saber de ONG internacional. Está 
aqui o que os europeus, os asiáticos e os americanos 
fizeram. Desmataram praticamente tudo que tinham. 
Não é que eu queira desmatar! O que eu quero? Que 
haja pagamento decente por aquilo que o Brasil pre-
servar.

Uma fonte muito maior, quem sabe, do que nosso 
pré-sal, é cobrar serviços ambientais decentes, Depu-
tado Rodrigo Rollemberg, sobre nossas riquezas. Eu 
quero é isso. Não quero ser trouxa e dar de graça para 
o americano, o europeu, o asiático, que desmataram 
tudo que tinham, e agora não nos querem pagar nada. 
Aí ficam os trouxas do Brasil aguentando isso.

O Deputado se referiu a denúncia internacional. 
Nós é que temos de decidir o que queremos de melhor 
para o Brasil e não pedir que se faça uma denúncia 
internacional. Para quê? Essa foi a proposta do Partido 
Verde. Para fazer o quê? Denúncia internacional! Nós 
temos é que discutir esse assunto com o povo brasi-
leiro. Estou preocupado é com isso! Agora vão cobrar 
mais um imposto do povo brasileiro e deixar os ricos 
de fora. Desmataram tudo que puderam, para fazer o 
quê? Eles é que têm de nos pagar.

Nosso posicionamento daqui para frente na Co-
missão Especial, Deputado Valdir Colatto, vai ser pelo 
pagamento por serviços ambientais decentes. Se nossa 
agricultura, com a quarta parte do País, é responsável 
por 40% do PIB, o que representaria, se cobrássemos 
decentemente mais um pouco desses 500 milhões de 
hectares de terra que vamos deixar neste Brasil para 
ser preservado?

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a autorização do 1º Vice-Presidente, Deputado Marco 
Maia, vamos passar das 20h.

Vou conceder a palavra aos Deputados Rodrigo 
Rollemberg, Eugênio Rabelo, Valdir Colatto, Eduardo 

Valverde, Jorginho Maluly. Cada orador disporá de 3 
minutos.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Rodrigo 
Rollemberg. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, não pude participar 
desse debate, que considero da maior importância.

Quero registrar que, no que se refere ao Fundo 
Social do pré-sal, apresentei emenda para permitir o 
pagamento por serviços ambientais.

Sr. Presidente, quero registrar matéria que con-
sidero de grande interesse jornalístico, publicada pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, neste domingo. Na ver-
dade, um caderno especial fala sobre o desmatamento 
do cerrado. É matéria muito ponderada, porque tem 
caráter científico.

Na entrevista, um dos maiores pesquisadores 
brasileiros da atualidade, Dr. Eduardo Assad, da EM-
BRAPA, demonstra que, ao destruir o cerrado, estamos 
destruindo a lavoura. Ele se refere ao cerrado como a 
salvação da lavoura, exatamente pelo fato de conter 
uma imensa biodiversidade.

Muitas de suas plantas são endêmicas, ou seja, 
só existem lá, pois se adaptaram ao estresse hídrico, 
a grandes períodos de estiagem, de mudanças de 
temperatura. Utilizando os genes dessas plantas nas 
lavouras tradicionais de soja, milho, poderíamos pro-
duzir espécies e variedades muito mais resistentes ao 
aquecimento global e às mudanças climáticas.

Ele alerta que o cerrado é o maior laboratório 
genético do mundo e que o estamos destruindo, antes 
de conhecê-lo com profundidade.

Sr. Presidente, quero parabenizar O Estado de 
S. Paulo pela matéria. Vou voltar a este tema com 
mais profundidade, em função da sua importância. Vou 
participar da Comissão Especial, pois desejo que pre-
valeça o bom senso e que se possa fazer um debate 
importante, com base científica, com pesquisadores 
da EMBRAPA e das universidades brasileiras. Não po-
demos perder um dos maiores patrimônios que este 
País tem: a imensa biodiversidade.

O cerrado é um bioma – V.Exa., Sr. Presidente, é 
um ilustre representante de Pernambuco – responsável 
por 94% das águas da Bacia do São Francisco e por 
70% das águas das Bacias do Paraná e do Tocantins. 
Portanto, é uma verdadeira caixa d’água.

Hoje já temos conhecimento e tecnologia sufi-
cientes para desenvolver atividades de integração em 
lavoura, pecuária, silvicultura e aumentar a produção 
de alimentos e energia. Ou seja, aumentar a produti-
vidade de todas as áreas brasileiras, sem avançar em 
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novas áreas de cerrado ou da floresta amazônica. En-
fim, sem avançar em biomas preservados.

Espero que o bom senso prevaleça nesta Casa 
e defenda o interesse nacional das futuras gerações, 
para que se chegue a um bom termo e a legislação 
garanta às futuras gerações qualidade de vida igual 
ou melhor à que desfrutamos hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Valdir Colatto, que 
dispõe de até 3 minutos.

O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, Deputado Rodrigo Rollemberg, 
quero louvar a atitude do Presidente Michel Temer de 
criar Comissão Especial para tratar da questão am-
biental. É esse o tema que queremos levantar e discutir 
concretamente no Brasil.

Chega de ditadura das ONGs, dos ambientalistas! 
Chega de “achismo”! Chega daquilo que é ideologia e 
não ciência. Deputado Rodrigo Rollemberg, queremos 
discutir e saber exatamente o que os representantes 
da EMBRAPA pensam sobre o cerrado, bioma ama-
zônico, e não Amazônia Legal, Mata Atlântica e como 
estão trabalhando isso na área legislativa.

Sr. Presidente, há mais de 16 mil atos regulamen-
tando a questão ambiental no Brasil. Há quem possa 
entender isso? Hoje criamos uma barreira comercial, a 
chamada barreira ambiental, justamente porque não sa-
bemos administrar a legislação ambiental brasileira. 

Nós estamos propondo a discussão do Código 
Ambiental Brasileiro. O que é isso? É tirar o carimbo 
de que questão ambiental é só floresta, é só área rural, 
é só agricultor – aquele que põe a comida na mesa, 
aquele que produz, que está sendo carimbado como 
bandido e poluidor no Brasil.

Por acaso, a cidade, a sociedade está participando 
desse processo? Por acaso alguém fala na poluição do 
automóvel, do combustível fóssil? Há algum ambien-
talista que fala nisso? No pré-sal, que vai tirar o gás 
carbônico de 7 mil metros de profundidade e vai jogar 
na atmosfera? Por acaso alguém fala da falta de trata-
mento dos dejetos humanos que vão para dentro dos 
rios? Chega água limpa à cidade e sai água suja para 
o interior de novo. Por acaso, alguém fala do lixão? Vai 
a comida boa para a cidade e volta o lixo.

Essa é a discussão que queremos fazer. Mas que-
remos também, Sr. Presidente, fazer uma discussão 
séria da ocupação territorial brasileira, dizer ao Brasil 
que hoje 71% do País estão engessados com área 
de preservação permanente, reserva legal, indígena 
e quilombola. Sobram apenas 29%. Ficarão apenas 
20% para produzir comida e biocombustível. 

Essa é a discussão que queremos levar para uma 
Comissão tranquila, límpida, transparente, em que todos 
possam expor suas ideias. Mas que esta Casa cons-
trua uma legislação ambiental, um Código Ambiental 
Brasileiro que possa servir a todos, ambientalistas e 
produtores, cidade e campo, e que o Brasil tenha, fi-
nalmente, uma legislação e que possa se orgulhar e 
dizer: “Nós vamos fazer”. Este Congresso tem condi-
ções e responsabilidade de fazer uma lei para o País, 
sim, para os brasileiros, e não ONGs que venham aqui 
dizer o que temos de fazer.

Nós temos 51% de florestas neste País, a Europa 
tem 0,3%. Nós é que teríamos de ir a Copenhague dis-
cutir a questão de eles não estarem cumprindo com a 
parte ambiental. Estamos fazendo a nossa parte sim. 

Queremos levar essa discussão a Copenhague 
e dizer que o Brasil é o país que mais tem florestas 
no mundo e que sabe cuidar do seu planeta sim, mas 
que também precisa produzir comida, precisa produ-
zir biocombustível, o combustível limpo, e que temos 
condições de ser o país para fazer isso, basta que 
esta Casa tenha coragem de fazer essa legislação 
e de assumir, na Comissão Especial, essa condição, 
desde que não a tumultuemos, como foi feito hoje pelo 
Partido Verde e pelo PT – que disseram não ter sido 
convidados. 

Eles não respeitaram, na verdade, o direito da 
maioria, que é a democracia. Se temos o voto, quem 
vence no voto é quem tem maioria, representada pe-
los grandes partidos nesta Casa, com representação 
proporcional na Comissão.

Esperamos fazer a implantação amanhã des-
sa Comissão, para estudar e levar ao Brasil uma lei 
digna e justa para o equilíbrio do meio ambiente e da 
produção. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência lembra que haverá sessão do Congres-
so Nacional amanhã, às 10h30min, no plenário desta 
Casa, destinada à leitura de Expediente e à apreciação 
de projetos de lei do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Eugênio Rabelo. 
S.Exa. dispõe de 3 minutos da tribuna.

O SR. EUGÊNIO RABELO (PP – CE. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, há 21 anos a cidade cea-
rense de Banabuiú realiza regularmente a BANARTE 
– Feira de Artes de Banabuiú, sempre com grau de 
brilhantismo e afluência de participantes locais e de 
outros Municípios de sua área de influência. 

Nessa 21ª edição, o foco é no resgate e na fusão 
de culturas e tradições, tornando-se uma ferramenta 
de geração de negócios e expansão de produtos e 
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serviços, desencadeando a geração de emprego e 
renda e fortalecendo o Município como um crescente 
centro de cultura popular. 

É um evento da maior importância, com duração 
de mais de 3 semanas, de 2 a 27 de setembro, com feira 
de artesanato, palestras, oficinas educativas, festival 
de violeiros, festival de sanfoneiros, festival de canção 
e várias atrações de bandas de forró. Com o tema Tal 
como Somos, Banabuiú, graças à visão arejada da 
Prefeitura Municipal, especialmente por intermédio do 
Prefeito Veridiano Sales e de sua Coordenadoria de 
Cultura, torna-se, no mês de setembro de cada ano, o 
grande destaque no Sertão Central do Ceará.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para re-
gistrar que o Município cearense de Reriutaba festejou, 
no último final de semana, seus 86 anos de emanci-
pação política. 

Sua história começou com o povoado, depois 
Vila de Santa Cruz, distrito de Guaraciaba do Norte, 
localizado na microrregião de Sobral, no noroeste do 
Ceará. Ganhou o nome de Reriutaba em alusão aos 
índios reriús, antigos habitantes da região. 

Pretendo, com este registro, congratular-me com 
o Prefeito Osvaldo Lemos, sua equipe de trabalho e 
com a população de Reriutaba, por mais um aniver-
sário do Município.

Disponho-me a colaborar com os esforços que 
ali se fazem pela melhoria das condições de vida e de 
trabalho de toda a comunidade. Felicito a administra-
ção municipal especialmente pela inauguração da Bi-
blioteca Pública Municipal e da Fábrica de Vassouras 
Ecológicas, implantada com o objetivo específico de 
geração de emprego e renda. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Jorginho Maluly.
O SR. JORGINHO MALULY (DEM – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, De-
putado Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, faço 
uso da palavra para fazer 2 registros.

Na última sexta-feira, Deputado Stangarlini, o 
Governador José Serra esteve na Alta Paulista, no 
Município de Pauliceia, com o Secretário Mauro Arce 
e outras pessoas do Governo, para entregar, embora 
semiacabadas, as alças de acesso, uma das obras 
mais importantes do interior paulista, que interligam 
São Paulo, por intermédio de Pauliceia, ao Município 
de Brasilândia, no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Essa ponte interestadual – foram gastos mais de 
100 milhões de reais, desde o início das obras – foi 
entregue, na cerimônia, ao DNIT. Cabe agora ao órgão 
investir estimadamente de 28 a 29 milhões de reais 

para concluir as alças e, com isso, fazer a interligação 
entre Brasilândia e Pauliceia. 

Lá foi sugerido, Sr. Presidente Inocêncio, em ho-
menagem ao saudoso Senador Ramez Tebet – sua fi-
lha estava presente –, que essa ponte fosse batizada 
com o nome de S.Exa. 

Parabenizo o Governador José Serra e cobro do 
DNIT que faça a sua parte, agilize a conclusão das al-
ças, para que o tráfego, liberado provisoriamente seja 
todo liberado. 

Registo também, Sr. Presidente Inocêncio, que 
hoje à tarde, no Palácio dos Bandeirantes, 3 grandes 
projetos foram lançados pelo Governo de São Paulo. 
Foram assinados convênios do Programa Cidade Legal 
que vão permitir aos Municípios que tenham loteamen-
tos irregulares regularizá-los, e, com isso, aqueles que 
têm terrenos, moradias poderão fazer financiamento, 
negócios, coisa que até então não era possível. 

Parabenizo também o nosso colega Deputado 
Paulo Renato, Secretário Estadual de Educação, que 
lançou hoje um programa de transporte escolar, em que 
os Municípios paulistas poderão se cadastrar na Se-
cretaria. Até fevereiro, todos os Municípios de pequeno 
e médio porte terão, de acordo com suas demandas e 
necessidades, a doação, pelo Governo do Estado, de 
ônibus para o transporte dos alunos.

Sr. Presidente, parabenizo o Secretário Lair 
Krähenbühl e o Secretário Aloysio Nunes, que hoje 
lançaram obras de melhoria de infraestrutura em todos 
os conjuntos habitacionais do CDHU do Estado de São 
Paulo. São obras de praças, de quadras, de galerias, 
de recapeamento e de pavimentação. Essas obras per-
mitirão que os conjuntos habitacionais possam ter uma 
qualidade e uma estrutura mais bonita, melhorando a 
qualidade de vida das pessoas que ali vivem.

Parabenizo o Governador José Serra e o Governo 
de São Paulo. Tive a honra de participar desse evento 
em Pauliceia, com o Prefeito Ronney e a AMAP – As-
sociação dos Municípios da Nova Alta Paulista, que 
participaram desse projeto. Para que tenha ideia, Sr. 
Presidente, são mais de 20 anos de busca, e agora 
são 9 anos, desde o começo até este momento.

Muito obrigado.
O SR. ALEXANDRE SILVEIRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ALEXANDRE SILVEIRA (PPS-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Sras. 
e Srs. Deputados, traz-me a esta tribuna uma preocu-
pante ameaça do Ministro Guido Mantega, veiculada 
em recentes periódicos, no sentido de zerar as alíquo-
tas de importação de aço.
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É sabido que o aço é uma das economias de nos-
so País, contribuindo de forma decisiva para o saldo 
de nossa balança comercial e do superávit primário, 
trazendo divisas e também abastecendo o mercado 
interno com essa rica matéria-prima.

É tão forte sua participação na economia, seja 
na arrecadação de impostos, seja na distribuição de 
riquezas, que deu nome a uma região mineira formada 
por mais de 20 Municípios, de Vale do Aço – região que 
eu tenho o orgulho e a responsabilidade de represen-
tar nesta Casa. Título que seu povo orgulhosamente 
ostenta, por representar empregos, sustentação, es-
colas, distribuição de renda e, por conseguinte, mais 
desenvolvimento social a aproximadamente 1 milhão 
de pessoas que nela residem.

A história tem registrado que os países procu-
ram proteger suas riquezas, base de suas economias. 
Os governos procuram incentivar o desenvolvimento 
interno, a exemplo de recente medida tomada pela 
vizinha Argentina, tentando impor barreiras à entrada 
de produtos industrializados brasileiros em seu país, 
como eletrodomésticos, na elevação de alíquota de 
importação.

O mais contundente e persistente desses exem-
plos, conhecido de todos nós brasileiros, por ter for-
temente afetado, sobretudo, o nosso produtor rural, é 
o dos Estados Unidos na proteção de sua economia 
renovável advinda da agricultura, sobretaxando a im-
portação de grãos para evitar a competitividade com 
produtos agrícolas do Tio Sam.

O Governo brasileiro, na pessoa de seu Ministro 
da Fazenda Guido Mantega, agora vem na contramão 
dessa história, afastando-se de todos os indicadores 
de incentivo à produtividade, ameaçando zerar as alí-
quotas de importação de aço.

Assim procedendo, o produto estrangeiro entrará 
no mercado nacional sem impostos, e de forma desleal 
concorrerá com o brasileiro, desestimulando o trabalho 
e a produção, provocando o desemprego de toda uma 
cadeia de desenvolvimento.

Tal medida, se adotada, é uma modalidade de 
sonegação regularizada, se comparada com a co-
nhecida figura brasileira do sonegador, que não paga 
impostos, podendo vender mais barato seu produto 
e concorrer em preço com aquele que honestamente 
paga seus tributos.

O mercado internacional de aço tem, na atua-
lidade, elevado excedente de oferta, levando outros 
países produtores a adotar medidas de preservação 
da competitividade de suas indústrias.

Ademais, cumpre dizer que as políticas de preços 
das siderúrgicas nacionais estão em sintonia com as 
condições de seus respectivos produtos e mercados e 

com a busca por margens minimamente compatíveis 
com a sustentabilidade das organizações e com o seu 
desenvolvimento. É, portanto, distorcida a visão de 
que as empresas estão aumentando seus preços sem 
quaisquer critérios, como se estivessem usurpando o 
equilíbrio da cadeia produtiva brasileira. O que ocorre 
é que os preços, que estavam no fundo do poço du-
rante o ápice da crise, começam a ganhar novamente 
uma competitividade mínima, sem abusos e deturpa-
ções. Somente preços em patamares minimamente 
sólidos podem garantir às empresas a retomada da 
capacidade de investimento, com consequente gera-
ção de empregos.

Vale registrar ainda que o setor siderúrgico, forte-
mente inserido na propalada crise mundial que assolou 
o segmento, onde muitos fornos foram desligados, ainda 
não se recuperou totalmente, mas mesmo assim, nes-
sa mencionada região do Vale do Aço – nossa região 
– a promessa tem sido de otimismo, com expectativa 
de expansão com altos investimentos, geração de mi-
lhares de empregos e renda, não podendo, outrossim, 
ser desestimulada por prometidas medidas governa-
mentais do Exmo. Ministro da Fazenda, que podem 
influenciar sobremaneira nessa decisão.

Espero que, na pessoa do Exmo. Sr Ministro 
Guido Mantega, haja o suficiente bom senso do Go-
verno na adoção dessas pretendidas medidas e que 
uma crise localizada não seja criada, colocando em 
risco um dos mais fortes sustentáculos do emprego, 
do desenvolvimento social e da economia brasileira 
que é o aço. A exposição das empresas à concorrência 
desleal no plano internacional em nada contribui para 
o desenvolvimento econômico do País. É necessário, 
acima de tudo, reconhecer a importância estratégica 
do setor siderúrgico nacional, que trabalha arduamente 
na agregação de valor às nossas riquezas minerais, 
operando com patamares tecnológicos da mais alta 
referência. Segundo dados do Instituto Aço Brasil (an-
tigo Instituto Brasileiro de Siderurgia), “A produção de 
aço bruto vem crescendo gradualmente, embora no 
acumulado de janeiro a agosto esteja ainda 34% infe-
rior a igual período de 2008. Também as exportações 
vêm crescendo, tendo registrado, nos últimos 3 meses, 
volumes 82% superiores aos do primeiro trimestre do 
ano, possibilitando à nossa siderurgia a retomada de 
posição de destaque entre os grandes setores gera-
dores de saldo comercial para o País”.

Registra-se, ainda, que antes da crise as indús-
trias nacionais tinham planos bem estruturados de 
aumentar a produção brasileira dos atuais 40 milhões 
de toneladas anuais para 70 milhões de toneladas nos 
próximos 5 anos, visando atender ao crescimento do 
mercado interno e, ao mesmo tempo, manter presen-
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ça estratégica no mercado externo. Mas os impactos 
da crise, que nenhum de nós negamos, forçaram as 
empresas a empreenderem severos ajustes em seus 
planos de investimento, o que se traduziu na poster-
gação de vários deles.

Todavia, esses projetos, fundamentais para a 
consolidação da força industrial brasileira, podem ser 
efetivados tão logo a demanda dê sinais consistentes 
de melhora. Não podemos, portanto, Srs. Deputados, 
permitir que mais obstáculos sejam criados, além da 
crise mundial, e venham a retardar ainda mais o cres-
cimento da siderurgia brasileira. Esperamos do Gover-
no, ao menos, a abertura de frentes de diálogo mais 
maduro com o setor do aço. Frentes de diálogo mais 
sensíveis à complexidade da questão e real importân-
cia do aço para a economia e a sociedade brasileira. 
Somente uma discussão mais profunda, detida em 
números e dados consistentes, dará o subsídio neces-
sário para uma ação mais justa e equânime, não em 
favor da siderurgia, mas em favor da competitividade 
da economia nacional e dos milhares de brasileiros 
que depositam nesse setor, direta ou indiretamente, 
seus empregos.

A verdadeira justiça social e transformação de-
vem ser feitas neste País por meio da geração de em-
prego e renda.

Portanto, conclamo os colegas e as colegas Par-
lamentares para cerrarmos fileiras em defesa dessa 
riqueza e do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, 2 eventos de extrema importância 
ocorreram no último fim de semana em Rondônia.

Um deles foi a tradicional Festa da Laranja, reali-
zada em Espigão d’Oeste, cidade produtora de laranja 
no Estado da Rondônia, fruta que, embora seja tropical, 
adaptou-se facilmente na Amazônia. Espigão d’Oeste 
se caracteriza pela grande produtividade, ao tempo em 
que realiza essa grande festa, que acaba entrando para 
o calendário de eventos de Rondônia.

O outro evento foi a Marcha da Diversidade, na 
Zona Leste de Porto Velho, área periférica da cidade, 
à qual estiveram Presentes mais de 5 mil pessoas, 
que protestaram e lutam pela igualdade em todas as 
relações, contra a intolerância, o preconceito, a discri-
minação de raça, cor, orientação sexual e etnia.

A marcha foi organizada por entidades da socie-
dade civil e ocorreu em um bairro periférico, cuja po-

pulação, interessante notar, entende a igualdade como 
bem da democracia e luta contra a discriminação e o 
preconceito, que afetam o segmento de uma comuni-
dade periférica ou pobre, que acaba se sentindo como 
um personagem neste processo de transformação e 
luta não apenas contra a pobreza, mas também contra 
aqueles que se revelam contrários a quem manifesta 
uma conduta diferente, em se tratando de orientação 
sexual, raça e cor.

A discriminação, na verdade, atinge não somente 
o status econômico e social, mas também as pessoas 
com uma postura diferente do chamado padrão homo-
gêneo, como se o cidadão se resignasse à condição 
de robô, em uma linha de produção. Como ninguém 
nasce em uma linha de produção – nascemos de 
uma relação de afeto –, a sociedade nos faz diferen-
tes. Portanto, essa diferença tem de ser aceita com a 
devida tolerância.

Eu concluo, Sr. Presidente, apresentando o nosso 
posicionamento no tocante a essa tentativa de mudar 
a lei ambiental brasileira dentro de um processo de re-
dução e de flexibilização da legislação ambiental.

Creio que o segmento político que está com essa 
ideia na cabeça não compreende a elevada mudan-
ça climática e as fortes chuvas que estão ocorrendo 
no Estado de Santa Catarina, causando transtornos, 
como se o planeta fosse igual ao de 100 anos, como 
se não houvesse nenhum tipo de processo de mudan-
ça ou de exaurimento das condições de recuperação 
do planeta.

Essa tentativa de retroceder certamente deve ter 
desta Casa a devida repulsa com debate franco, sem 
emocionalismos.

O SR. DR. UBIALI – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje houve uma reunião política em São 
Paulo, Capital, no Sindicato dos Eletricitários de São 
Paulo, em que estiveram Presentes o Deputado Ciro 
Gomes, a Deputada Erundina e o Deputado Márcio 
França, para a filiação ao PSB de Gabriel Chalita, Ve-
reador de São Paulo. Com Gabriel Chalita, que traz 
uma grande força para o Partido Socialista Brasileiro, 
filiaram-se também a Reitora da USP, Dra. Suely Vilela, 
e a filha do nosso ex-colega Dr. Pinotti, Mariana Pinotti, 
que fortalecem, e muito, o nosso partido.

O mais importante que gostaria de destacar nas 
palavras de Ciro Gomes, Gabriel Chalita e da com-
panheira Erundina foi o fato de que a educação é – e 
será – o centro da nossa vontade política. Educação 
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em tempo integral e de qualidade. De fato, não há de-
mocracia, nem liberdade, nem tratado de meio ambien-
te, nem políticas de meio ambiente sem educação. Por 
isso, fiquei muito feliz de ver a educação como centro 
pontual da campanha política iniciada pelo PSB na ca-
minhada com a adesão de novos companheiros.

Além disso, houve um clamor dos filiados em 
relação à figura de Ciro Gomes, que demonstraram 
a vontade do partido de tê-lo como candidato a Pre-
sidente da República. Isso nos traz uma força muito 
grande. O PSB quer ser uma alternativa de poder, quer 
demonstrar suas ideias e tem o socialismo da família 
que permite a igualdade dentro das desigualdades. 

Isso faz com que o PSB se torne um partido mais 
fortalecido na vontade de ser governo, para poder 
continuar com a diminuição da pobreza, prosseguir o 
trabalho iniciado nos últimos 8 anos, fazendo com que 
possamos, de fato, vencer todos os obstáculos e seguir 
crescendo, ou seja, aproveitar tudo aquilo de bom que 
foi feito, mas continuar de forma complementar reali-
zando para o futuro muito mais em prol da democracia 
e de todo o povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Peço 

que seja justificada a presença do ilustre Deputado 
Pompeo de Mattos, que está com dificuldades de ter 
seu voto digitalizado pelo painel eletrônico.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Registro, Sr. Presi-
dente, que na votação anterior, votei com a bancada 
do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
houve nenhuma votação. V.Exa. justificou só com a 
presença.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra a Deputada Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a 
esta tribuna para registrar que protocolei requerimento 
de Voto de Pesar pelo falecimento do Padre Rugge-
ro Ruvoletto, ocorrido no último dia 19 de setembro, 
na cidade de Manaus, no Amazonas. Padre Ruggero 
foi brutalmente assassinado em sua residência, sem 
nenhum motivo. A sociedade amazonense está indig-
nada com mais este crime, que até o momento não 
foi esclarecido.

Sr. Presidente, este religioso tinha apenas 52 anos 
de vida e há 2 anos trabalhava em projetos sociais na 
minha cidade, como a construção de uma escola para 
crianças e um centro para ensinar a língua italiana para 
crianças carentes. 

A violência nas cidades brasileiras vem causando 
vítimas em todos os setores da sociedade. Nem mesmo 
os religiosos têm escapados desse tipo de violência. 
A situação é tão preocupante que a própria Câmara 
dos Deputados instalou a CPI da Violência Urbana, 
para discutir essa questão e buscar alternativas. E é 
como 3ª Vice-Presidente desta CPI que venho hoje 
aqui manifestar meu protesto contra este crime, que 
vitimou mais um inocente. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra o Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Pela ordem. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero deixar registrado o falecimento, 
no último dia 25, do poeta, escritor e jornalista Walmor 
Marcelino, aos 79 anos. 

Militante contra a ditadura militar nas décadas 
de 70 e 80, Marcelino estava internado na Santa Casa 
de Misericórdia de Curitiba com problemas renais e 
cardíacos. No dizer do Governador Requião, “Walmor 
Marcelino foi um militante persistente, que nunca se 
desviou de seu caminho. Alguns o chamavam de fun-
damentalista, mas eu sempre entendi suas atitudes 
como integridade”. 

Escritor com forte atuação política, publicou mais 
de 30 livros, entre poesia, ficção e textos de opinião 
e era figura importante no cenário cultural do Paraná, 
um intelectual de peso.

Na década de 70, participou do Centro Popu-
lar de Cultura em Curitiba, e de grupos de teatro da 
UFPR – sempre em oposição à ditadura militar. Preso 
político, nunca se furtou da crítica ao governo militar 
e das suas posições políticas.

“Ele foi um dos responsáveis pela reorganização 
do movimento estudantil e sindical durante a ditadura 
militar e um grande orientador para minha geração”, 
reconheceu o advogado Geraldo Serathiuk.

Marcelino trabalhou em diversos órgãos de co-
municação, entre eles a Gazeta do Povo e o jornal 
Última Hora, e também na Assembleia Legislativa do 
Paraná e no Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul – BRDE.

Ele era aquilo que podemos afirmar como uma 
unanimidade entre a intelectualidade e artistas. Assim, 
os depoimentos elogiosos a ele se sucedem, como 
destaco a seguir.

O jornalista Luiz Geraldo Mazza ressaltou a mi-
litância, tanto política quanto cultural de Walmor. “Ele 
foi uma pessoa de firmeza e caráter, guerreiro que 
participou dos movimentos importantes do nosso Es-



53664 Quarta-feira  30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

tado, e um dos grandes desencadeadores do desen-
volvimento cultural”.

O poeta e escritor Ewaldo Schleder, que publi-
cou um livro a quatro mãos com Marcelino, destacou 
a responsabilidade do colega, mesmo com quem criti-
cava. “Sempre polêmico, mesmo assim nunca fez uma 
crítica não embasada. Por isso, era respeitado mesmo 
por aqueles que tinham posições contrárias”.

O Procurador-Geral do Estado, Carlos Marés, 
era Presidente do Movimento Estudantil e Walmor um 
intelectual ligado aos estudantes, quando se conhe-
ceram. “Era muito respeitado, ele dirigia o Teatro do 
Estudante Universitário e eu ajudava na contra-regra. 
Era um grupo chamado de engajado, contra a ditadu-
ra e contra o capitalismo. Walmor teve uma vida muito 
coerente nas suas ideias e no modo de agir.”

Para o advogado Edésio Passos, que conheceu 
Walmor na década de 60, “(ele) era de um caráter sen-
sacional, grande jornalista e um dos mais importantes 
escritores paranaenses. Autêntico e também um tea-
trólogo sensacional, atuou contra a ditadura militar de 
maneira ímpar. Ele é uma pessoa que vai ficar inscrita 
na nossa história”.

Amadeu Geara, político e advogado, lembrou 
que Walmor foi um dos colaboradores na organização 
do “Nunca dizia uma palavra de agrado que não fosse 
sincera, muito menos fazia uma crítica que não fosse 
fundamentada. Foi o pensador que nos auxiliou, na 
formação dos quadros do partido”. 

Assim, ao elencar esses sucintos depoimentos, 
retirados da Agência Estadual de Notícias, procuro res-
gatar um pouco da personalidade de Walmor Marcelino 
e prestar-lhe uma homenagem póstuma.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Professor Victorio Galli.

O SR. PROFESSOR VICTORIO GALLI (Bloco/
PMDB – MT. Pela ordem. Pronuncia o seguinte dis-
curso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje 
ocupo a tribuna bastante entusiasmado com os sinais 
da economia brasileira de recuperação dos efeitos ne-
gativos da crise econômica internacional e bastante 
otimista com as possibilidades que agora se abrem 
para o agronegócio do Brasil, em especial para o meu 
Estado, Mato Grosso.

Sr. Presidente, os dados do Produto Interno Bruto 
– soma de bens e serviços produzidos no País –, di-
vulgados pelo IBGE no início deste mês de setembro, 
mostram que a economia brasileira voltou a crescer, 
com um avanço de 1,9% no segundo trimestre deste 
ano na comparação com o trimestre anterior. A previ-
são, agora, é de que a economia brasileira cresça 1% 
ao fim de 2009, mostrando que o Brasil possui uma 

das economias com recuperação da crise financeira 
internacional mais rápida do mundo.

Essa boa notícia é acompanhada de uma percep-uma percep-
ção generalizada de que o fundo do poço já passou 
e de que não há mais risco endêmico. Essa é a razão 
de eu estar tão animado com a situação brasileira. A 
Nação, enfim, volta a ter tranquilidade para continuar 
sua caminhada rumo ao tão desejado desenvolvimento 
social e econômico.

Então, diante desse cenário bastante promissor 
que se abre daqui para frente – com a economia brasi-economia brasi-
leira se recuperando e possivelmente registrando cres-
cimento saudável em 2010 e estabilidade do mercado 
de trabalho -, é chegado o momento de o Brasil mostrar 
ao mundo que é uma terra de oportunidades, que é 
uma Nação detentora de abundante riqueza humana 
e natural. É chegado o momento de termos estratégias 
criativas para atrair investidores e incrementar nossa 
pauta de exportações.

Penso que, entre muitas possibilidades, o mer-
cado árabe é uma importante alternativa para as nos- árabe é uma importante alternativa para as nos-
sas exportações. E isso porque os países árabes têm 
muitas necessidades relacionadas ao agronegócio, ao 
mesmo tempo em que possuem muita disponibilidade 
de recursos.

Na verdade, os países árabes sentiram pouco 
os efeitos da crise mundial e continuam em ritmo de 
crescimento. As taxas de crescimento deles são bem 
consistentes e mais fortes do que as nossas. Estima-
se que, por lá, o PIB aumente entre 3% e 3,5% nos 
próximos anos. O mercado árabe surge, então, como 
uma espécie de porto seguro para os exportadores 
brasileiros.

Mas a questão crucial, nobres Deputados, é que 
o Oriente Médio não é, ainda, um grande parceiro do 
Brasil, apesar de as relações terem crescido nos úl-
timos anos. Este é, portanto, um bom momento para 
ampliarmos os negócios com uma região que está se 
expandindo e que poderia ter maior participação na 
nossa pauta de exportação.

Mesmo sendo um mercado ainda pouco explo-
rado, ainda assim os dados divulgados pela Câmara 
de Comércio Árabe-Brasileira, em julho deste ano, 
revelam que as exportações brasileiras para países 
árabes cresceram 4,1% no primeiro semestre, em 
relação a igual período do ano passado, num total de 
US$4,3 bilhões.

No que se refere às exportações do agronegócio 
aos países árabes, os sete primeiros meses deste ano 
já renderam US$3,673 bilhões, ou seja, um aumento 
de 15,8% sobre o mesmo período do ano passado (de 
acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento).
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Para se ter uma ideia, só Mato Grosso exportou, 
neste ano, 266 mil toneladas de milho em grãos, 157 
mil toneladas de bagaços e outros resíduos de soja e 
18 mil toneladas de carnes bovinas desossadas/con-
geladas para os Emirados Árabes.

Entretanto, embora as exportações de Mato Gros-
so para a Liga Árabe tenham aumentado 419% nos 
primeiros 7 meses deste ano em comparação ao mes-
mo período do ano passado, a fatia de participação 
no mercado mato-grossense é ainda muito pequena. 
Apenas 2% de tudo o que o Estado comercializa no 
exterior vai para a Arábia Saudita, o Irã, a Argélia, o 
Marrocos e o Egito, entre outros. Juntos, esses pa-
íses compraram, de janeiro a julho deste ano, mais 
de US$290 milhões em produtos de Mato Grosso, 
enquanto que em 2008 essa quantia não passou de 
US$157 milhões (conforme dados da Federação das 
Indústrias de Mato Grosso).

Ou seja, Sr. Presidente, o que os números mos-
tram é que esse é um novo mercado a ser desbrava-
do pelos mato-grossenses. Logo, é preciso que o se-
tor produtivo do Estado – como um todo – descubra 
esse forte potencial que é o mercado árabe. Temos, 
por exemplo, o maior rebanho bovino do País – com 
cerca de 26 milhões de cabeças de gado – e somos o 
maior produtor de soja, milho e algodão, o que nos dá 
condições de suprir as necessidades tanto do mercado 
interno como, principalmente, do externo.

Na minha avaliação, caros Deputados, não só os 
empresários mato-grossenses, mas os empresários 
brasileiros de uma forma geral ainda têm dificuldades 
para exportar para os países árabes pela falta, acredi-
to, de informação e conhecimento. Nesse ponto, devo 
dizer, a crise nos ajudou, porque algumas empresas 
tendem a buscar oportunidades no mercado externo, 
diversificando os países compradores.

No entanto, apesar de nossas empresas possuí-
rem ótimos produtos, preços e competitividade, alguns 
fatores, como a distância e a logística, realmente di-
ficultam as relações comerciais bilaterais. E é aí que 
justamente entra o importantíssimo papel do Governo 
Federal no incremento das exportações brasileiras para 
o mercado árabe.

Sabemos que o Presidente Lula e os Ministé-
rios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior estão empenhados em 
aproximar os países árabes do Brasil. Mas é preciso 
mais! É preciso muito mais empenho! Empenho não 
só do Governo Federal, mas de todos – do Governo 
Estadual e da iniciativa privada mato-grossense. Defini-
tivamente, o Estado de Mato Grosso precisa aumentar 
sua capacidade de produção, precisa se industrializar 

para conseguir diversificar seus compradores e não 
depender de um único mercado consumidor.

Sem dúvida, temos muitos produtos para ven-
der aos árabes e eles a nós. A combinação do agro-
negócio brasileiro com países árabes tem tudo para 
dar certo!

É o que todo povo mato-grossense espera.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra o Deputado André Zacharow.
O SR. ANDRÉ ZACHAROW (Bloco/PMDB – PR. 

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, todas as pesquisas 
de opinião pública demonstram hoje que uma das 
maiores preocupações dos brasileiros é a seguran-
ça pública. 

Essa situação é ainda mais acentuada nos gran-
des centros urbanos, onde os índices de criminalidade 
elevados estabelecem um clima de permanente inse-
gurança e medo entre a população. 

E todos nós sabemos que não há como melhorar 
as condições de segurança pública sem uma política 
de valorização do policial, que é em última instância o 
principal agente de enfrentamento e de prevenção da 
criminalidade e da violência urbana. 

Lamentavelmente, porém, nós não temos hoje 
uma política nacional que garanta aos policiais de todo 
o País as mesmas condições de atuação. 

Ao contrário, existe uma enorme disparidade 
salarial entre os Estados, no que se refere à remune-
ração das polícias.

Enquanto em muitos Estados os policiais militares 
recebem salários básicos que não passam de R$1 mil, 
em outras Unidades da Federação os mesmos ganham 
quatro ou cinco vezes isso, em uma evidente situação 
de desigualdade que não pode ser tolerada. 

Não há como pensar em melhoria da segurança 
pública, e em combate à violência urbana e à crimi-
nalidade, sem que haja uma política de remuneração 
justa de nossos policiais. 

Por isso, queremos expressar hoje nosso total 
apoio à aprovação da Proposta de Emenda Constitu-
cional 300, de 2008, que estabelece a remuneração 
dos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal 
como piso para a remuneração dessas corporações 
nos demais Estados. 

Trata-se de uma iniciativa de grande impacto so-
cial, que certamente trará conseqüências benéficas 
para todo o País. 

Em primeiro lugar, traria uma uniformização 
e estabeleceria uma isonomia entre os PMs de to-
dos os Estados brasileiros, corrigindo uma injustiça 
histórica. 
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Não se pode entender que Estados com índices 
de criminalidade muito superiores ao do Distrito Fe-
deral – até por uma questão de adensamento popula-
cional – remunerem seus policiais com salários quatro 
ou cinco vezes menores. 

Da mesma forma como o Brasil estabeleceu nos 
últimos anos uma política de valorização do magistério, 
implantando um piso salarial único para os professo-
res, como forma de melhorar o nível educacional do 
País, a equiparação dos salários das Polícias Milita-
res é o caminho mais curto e eficaz para melhorar a 
segurança pública.

Enquanto não tivermos essa compreensão, con-
tinuaremos a assistir cenas de terror, e a ver uma po-
pulação acuada pela criminalidade, que transforma 
determinadas áreas urbanas do País em verdadeiros 
cenários de guerra. 

Basta lembrarmos o que vemos hoje acontecendo 
em Salvador, onde bandidos diariamente incendeiam 
veículos de transporte coletivo, aterrorizando a popu-
lação local e colocando o Poder Público em uma po-
sição de absoluta impotência. 

Ou mesmo em São Paulo – Estado mais rico do 
País – onde temos visto nas últimas semanas uma onda 
de assaltos e arrastões em edifícios residenciais.

Os exemplos estão espalhados por todo o Bra-
sil e, por isso mesmo, exigem uma ação coordenada 
no âmbito nacional. Caso contrário, continuaremos a 
ter que conviver com relatos diários de dor, morte e 
medo que cada vez mais são parte do cotidiano das 
famílias brasileiras. 

Portanto, queremos aqui deixar claro que nos 
somamos à luta pela equiparação dos salários dos 
policiais militares do Distrito Federal, para que os po-
liciais de todos os Estados brasileiros tenham o mes-
mo reconhecimento pela importância de sua atividade 
de salvar vidas, colocando a própria vida em risco em 
nome da defesa da lei e da sociedade. 

Pois somente com policiais bem remunerados e 
treinados é que teremos as condições para levar a todos 
os brasileiros a esperança de construir um País onde 
todos possam conviver em harmonia, e onde aqueles 
que insistirem em desrespeitar a vida saibam que não 
terão a proteção da impunidade, mas pelo contrário, 
estarão sujeitos ao rigor da Justiça e da lei. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação do 
meu pronunciamento no Programa A Voz do Brasil, 
no Jornal da Câmara e em todos os órgãos de comu-
nicação da Casa.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembran-

do que amanhã, quarta-feira, dia 30 de setembro, às 
10h30min, haverá sessão solene do Congresso Nacio-
nal, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada 
à leitura do expediente e apreciação dos projetos de 
lei do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com-
parecem mais os Srs.:

RORAIMA

Luciano Castro PR 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Evandro Milhomen PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Amapá: 1

PARÁ

Nilson Pinto PSDB 
Vic Pires Franco DEM 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB PmdbPtc
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Francisco Praciano PT 
Total de Amazonas: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury DEM 
Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB PmdbPtc
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Ciro Gomes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Vicente Arruda PR 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Átila Lira PSB PsbPCdoBPmnPrb
Ciro Nogueira PP 
Osmar Júnior PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 4

PARAÍBA

Efraim Filho DEM 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PSB PsbPCdoBPmnPrb
Wilson Braga PMDB PmdbPtc
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
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Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco 2

ALAGOAS

Antonio Carlos Chamariz PTB 
Benedito de Lira PP 
Olavo Calheiros PMDB PmdbPtc
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Eduardo Amorim PSC 
Jackson Barreto PMDB PmdbPtc
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Edigar Mão Branca PV 
Félix Mendonça DEM 
Lídice da Mata PSB PsbPCdoBPmnPrb
Severiano Alves PDT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 6

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB PmdbPtc
Carlos Melles DEM 
João Bittar DEM 
Marcos Montes DEM 
Maria Lúcia Cardoso PMDB PmdbPtc
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Total de Minas Gerais: 7

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB PmdbPtc
Geraldo Pudim PMDB PmdbPtc
Marcelo Itagiba PMDB PmdbPtc
Neilton Mulim PR 
Rodrigo Maia DEM 
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Antonio Palocci PT 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPCdoBPmnPrb
Duarte Nogueira PSDB 
José Paulo Tóffano PV 
Marcelo Ortiz PV 

Renato Amary PSDB 
Vanderlei Macris PSDB 
Total de São Paulo: 10

DISTRITO FEDERAL

Magela PT 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB PmdbPtc
Total de Goiás: 3

PARANÁ

Angelo Vanhoni PT 
Moacir Micheletto PMDB PmdbPtc
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PSDB 
Total de Santa Catarina 1

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Pompeo de Mattos PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 2

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues DEM 
Maria Helena PSB PsbPCdoBPmnPrb
Neudo Campos PP 
Urzeni Rocha PSDB 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT 
Jader Barbalho PMDB PmdbPtc
Lúcio Vale PR 
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas: 2

ACRE

Fernando Melo PT 
Flaviano Melo PMDB PmdbPtc
Ilderlei Cordeiro PPS 
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Perpétua Almeida PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Sergio Petecão PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Acre: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB PmdbPtc
Flávio Dino PCdoB PsbPCdoBPmnPrb
Nice Lobão DEM 
Ribamar Alves PSB PsbPCdoBPmnPrb
Roberto Rocha PSDB 
Sarney Filho PV 
Zé Vieira PR 
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB PmdbPtc
Total de Ceará: 1

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB PmdbPtc
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado DEM 
Fábio Faria PMN PsbPCdoBPmnPrb
Henrique Eduardo Alves PMDB PmdbPtc
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Vital do Rêgo Filho PMDB PmdbPtc
Wellington Roberto PR 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPCdoBPmnPrb
Fernando Coelho Filho PSB PsbPCdoBPmnPrb
Silvio Costa PMN PsbPCdoBPmnPrb
Total de Pernambuco 3

ALAGOAS

Francisco Tenorio PMN PsbPCdoBPmnPrb
Givaldo Carimbão PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de Alagoas: 2

BAHIA

Fernando de Fabinho DEM 
Luiz Alberto PT 
Marcelo Guimarães Filho PMDB PmdbPtc
Marcos Medrado PDT 
Tonha Magalhães PR 
Uldurico Pinto PMN PsbPCdoBPmnPrb
Veloso PMDB PmdbPtc

Total de Bahia: 7

MINAS GERAIS

Antônio Roberto PV 
Aracely de Paula PR 
Bilac Pinto PR 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Willian PTC PmdbPtc
Lael Varella DEM 
Leonardo Quintão PMDB PmdbPtc
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB PmdbPtc
Miguel Martini PHS 
Paulo Piau PMDB PmdbPtc
Vitor Penido DEM 
Total de Minas Gerais: 12

ESPÍRITO SANTO

Lelo Coimbra PMDB PmdbPtc
Rita Camata PMDB PmdbPtc
Rose de Freitas PMDB PmdbPtc
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PMDB PmdbPtc
Edson Ezequiel PMDB PmdbPtc
Eduardo Cunha PMDB PmdbPtc
Indio da Costa DEM 
Leandro Sampaio PPS 
Marina Maggessi PPS 
Otavio Leite PSDB 
Rogerio Lisboa DEM 
Solange Almeida PMDB PmdbPtc
Total de Rio de Janeiro: 9

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPCdoBPmnPrb
Bispo Gê Tenuta DEM 
Celso Russomanno PP 
Dimas Ramalho PPS 
Edson Aparecido PSDB 
Janete Rocha Pietá PT 
José Aníbal PSDB 
José Mentor PT 
Luciana Costa PR 
Luiza Erundina PSB PsbPCdoBPmnPrb
Márcio França PSB PsbPCdoBPmnPrb
Total de São Paulo: 11

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 2
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GOIÁS

Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB PmdbPtc
Total de Mato Grosso: do Sul: 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Alex Canziani PTB 
Assis do Couto PT 
Giacobo PR 
Ricardo Barros PP 
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Nelson Goetten PR 
Paulo Bornhausen DEM 
Total de Santa Catarina 3

RIO GRANDE DO SUL

Cláudio Diaz PSDB 
José Otávio Germano PP 
Osvaldo Biolchi PMDB PmdbPtc
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 5

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerro a sessão, designando para amanhã, quarta-feira, 
dia 30 de setembro, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º, da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 466, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
provisória nº 466, de 2009, que dispõe sobre 
os serviços de energia elétrica nos Sistemas 
Isolados e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
16/08/2009

PRAZO NA CÂMARA: 30/08/2009

PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 
17/09/09 (46º DIA)

PERDA DE EFICÁCIA: 30/11/2009 

URGÊNCIA 
(Artigo 64, § 2º, da Constituição Federal c/c  

art. 204, I, do Regimento Interno)

Discussão

2 
PROJETO DE LEI Nº 5.665-C, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 5.665-C, de 2009, que institui a 
Política Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural para a Agricultura Familiar e 
Reforma Agrária – PNATER, cria o Programa 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural na Agricultura Familiar e na Reforma 
Agrária – PRONATER, e dá outras providên-
cias; tendo pareceres: da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
pela aprovação deste, das Emendas de Ple-
nário nºs 23 e 26 e pela aprovação parcial 
das de nºs 13 e 16, com substitutivo, e pela 
rejeição das de nºs 1 a 12, 14, 15, 17 a 22, 24 
e 25 (Relator: Dep. Wandenkolk Gonçalves); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa deste, com 
emenda, e das Emendas de Plenário, com 
subemenda à Emenda nº 1 (Relator: Dep. 
José Genoíno). Pendente de pareceres das 
Comissões: de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural; e de 
Finanças e Tributação.

PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 
18/09/2009 (46º dia)

URGÊNCIA 
(Art. 62 da Constituição Federal)

Discussão

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 468, DE 2009 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
provisória nº 468, de 2009, que dispõe so-
bre a transferência de depósitos judiciais 
e extrajudiciais de tributos e contribuições 
federais para a Caixa Econômica Federal. 
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A Emenda de nº 3, foi indeferida liminar-
mente por versar sobre matéria estranha, 
nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 
1/2002-CN, c.c. art. 125 do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados. Pendente de 
parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
13/09/09

PRAZO NA CÂMARA: 27/09/09
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

15/10/09 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 22/12/2009 + 

6 DIAS

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, § 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.685/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária “A Voz de Ma-
naquiri” a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Manaquiri, Estado do Amazonas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.687/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Comunicação Comunitária 
Cultural Paraíso dos Balneários a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Itaara, Es-
tado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.696/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Bilac para o De-
senvolvimento Cultural, Social e Artístico a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 

serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Bilac, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.697/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a ADACSOM – FM Associação de Desenvolvimento 
Artístico, Cultural e Social Milenium – FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Itapura, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.699/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de 
Pão de Açúcar a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Taquaritinga do Norte, 
Estado de Pernambuco.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.702/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Ibicuitinga FM Ltda para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, no Município de Ibicuitinga, Estado do Ceará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.711/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Cultural de Tele-
radiodifusão de Abre Campo a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Abre Campo, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.713/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Rádio Educativa FM de 
Moeda a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Moeda, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.719/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Beneficente Isabel Ernestina Be-
zerra a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
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no Município de Senador Georgino Avelino, Estado do 
Rio Grande do Norte.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.732/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Praia 
Norte a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Praia Norte, Estado do Tocantins.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.754/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
a Associação Comunitária Cruziliense de Radiodifusão 
– ACCR a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Cruzília, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.760/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária e Cultural Educadora de 
Itanhaém a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Itanhaém, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.761/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária Princesa Isa-
bel a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.762/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a PROEVES Promoções em Eventos Sociais 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Itabuna, Estado da Bahia.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.767/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à TV Gazeta Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.771/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Exitus Sistema de Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada, no Município de Cajati, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.778/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Apoio Social do 
Município de Barra do Chapéu a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Barra do 
Chapéu, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.779/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Conquista de Cultura a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Carauari, Estado do Amazonas.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.781/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Ferreiros – ACCCFE a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Ferreiros, 
Estado de Pernambuco.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.782/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Beneficente e Comunitária de Bebe-
douro a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Bebedouro, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.783/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação de Comunicação do Município de Itupiranga 
– Sociedade FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária no Município de Itupiranga, Estado do Pará.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.787/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
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toriza a Fundação Saraiva Leão a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de São José do 
Brejo do Cruz, Estado da Paraíba.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.792/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária “Feliz Cidade” 
Emissora FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária no Município de Itatinga, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.793/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura São 
Francisco a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Jatobá, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.799/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Márcio Freitas Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada, no Município de Conceição do Pará, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.800/2009 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sistema Haragon de Comunicação 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Pedrinhas Pau-
lista, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

PROJETO DE LEI

Nº 5.710/2001 (Fernando Ferro) – Acrescenta pará-
grafo ao art. 543, da Consolidação da Leis do Traba-
lho, a fim de dispor sobre a indenização em caso de 
rescisão do contrato de empregado eleito para cargo 
de dirigente sindical ou suplente.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 2.756/2003 (Milton Monti) – Dispõe sobre a come-
moração de feriado e dá outras providências
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009

Nº 3.622/2004 (Gilmar Machado) – Acrescenta § 
2º ao art. 82 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional.
Apensados: PL 5680/2005 (Carlos Santana ) 
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 5.276/2005 (Vanessa Grazziotin) – Dispõe sobre a 
intervenção cirúrgica de simpatectomia para correção 
da Hiper-hidrose e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009

Nº 5.391/2005 (Gilmar Machado) – Dispõe sobre as 
medidas a serem adotadas no traumatismo dentário oca-
sionado pela prática esportiva e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009

Nº 6.746/2006 (Júlio Redecker) – Dispõe sobre os as-
pectos trabalhista, previdenciário e tributário das quan-
tias espontaneamente pagas pelas empresas a seus 
empregados a título de prêmio por desempenho.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 944/2007 (Sebastião Bala Rocha) – Altera o art. 19 
da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 1.305/2007 (Deley) – Institui o Dia Nacional do Jogo 
Limpo (fair play) contra o Doping nos Esportes.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 2.445/2007 (Vicentinho) – Dispõe sobre a oficiali-
zação em Território Nacional do Hino à Negritude.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

Nº 4.385/2008 (Poder Executivo) – Autoriza o Poder 
Executivo a doar área para a instalação da Embaixa-
da da Delegação Especial Palestina e dá outras pro-
vidências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 3.121/2004 (José Santana de Vasconcellos) – 
Dispõe sobre a responsabilidade civil do prestador de 
serviço de transporte coletivo rodoviário de passageiros, 
em caso de acidente, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 30/09/2009
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Nº 3.762/2008 (Vital do Rêgo Filho) – Acrescenta o 
Capítulo VI-B à 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 art. 175 
da Constituição Federal, e dá outras providências.
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01/10/2009

Nº 5.171/2009 (Jurandy Loureiro) – Altera a Lei nº 
9.537, de 11 de dezembro de 1997, para tornar obri-
gatória a proteção das hélices das embarcações.
ÚLTIMA SESSÃO: 30/09/2009

1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA 
QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A 
UMAS E/OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVER-
GENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE; 
E/OU INJURIDICIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 6264/2005 (Senado Federal – Paulo Paim) – Ins-
titui o Estatuto da Igualdade Racial.
COM PARECER FAVORÁVEL: PL 6.264/2005, prin-
cipal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 3.654/2008, apen-
sado.
ÚLTIMA SESSÃO: 30/09/2009

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD

(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS 
DO ART.144 DO RICD)

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – art. 58, § 3º, c/c o 
art. 132, §2º, do RICD.

Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1° do RICD).

2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI

Nº 5.779/2005 (Rubens Otoni) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal da RIDE – 
Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno do 
DISTRITO FEDERAL
Apensados: PL 5797/2005 (Wasny de Roure ) 
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009

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 7.412/2006 (Inácio Arruda) – Altera as Leis nºs 
9.636, de 15 de maio de 1998, e 8.666, de 21 de junho 
de 1993, os Decretos-Leis nºs 271, de 28 de fevereiro 
de 1967, 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 1.876, 
de 15 de julho de 1981, e as Leis nºs 11.124, de 16 de 
junho de 2005, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009

Nº 7.529/2006 (Poder Executivo) – Dá nova redação 
a dispositivos das Leis nºs 9.636, de 15 de maio de 
1998, 8.666, de 21 de junho de 1993, 11.124, de 16 
de junho de 2005, e dos Decretos-Leis nºs 9.760, de 
5 de setembro de 1946, 271, de 28 de fevereiro de 
1967, e 1.876, de 15 de julho de 1981, prevê medidas 
voltadas à regularização fundiária de interesse social 
em imóveis da União, e dá outras providências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009

Nº 374/2007 (Flávio Bezerra) – Altera o Decreto-Lei 
nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre 
a proteção e estímulos à pesca e dá outras providên-
cias.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009

Nº 531/2007 (Davi Alcolumbre) – Transforma em con-
cessões de uso os aforamentos existentes no âmbito 
da União.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 06/10/2009

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROJETO DE LEI

Nº 5.935/2009 (Paulo Pimenta) – Altera a Lei nº 11.091, 
de 12 de janeiro de 2005, e dá outras providências.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 504/2009 (Arnaldo Faria de Sá) – Altera os artigos 
26 e 27 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro 
de 1993, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 30/09/2009
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6. CONTRA PARECER PELA INADMISSIBILIDADE 
DE PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – 
ART. 202, § 1º DO RICD

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 191/2000 (Alceu Collares) – Dá nova redação ao 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
Apensados: PEC 152/2003 (Milton Cardias ) PEC 
268/2008 (Celso Russomanno ) PEC 271/2000 (Wag-
ner Salustiano ) PEC 363/2009 (Alex Canziani ) 
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05/10/2009

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009

Dia 30, 4ª-feira

15:00 LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO)
15:25 MILTON VIEIRA (DEM – SP)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 06 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 460/09 Do Sr. Assis do Couto 
– que “requer, nos termos regimentais, a constituição 
de Subcomissão Especial para acompanhar o pro-
cesso de fusão entre BRF Foods (antiga Perdigão) e 
Sadia, e avaliar a legislação a respeito das relações 
de integração”. 

REQUERIMENTO Nº 461/09 Do Sr. Beto Faro – que 
“requer a realização de audiência pública para debater a 
proposta de fusão entre os frigoríficos JBS e Bertin”. 

REQUERIMENTO Nº 462/09 Do Sr. Beto Faro – que 
“requer a realização de audiência pública para debater 
a proposta de zoneamento agro-ecológico da cana”. 

REQUERIMENTO Nº 463/09 Do Sr. Paulo Piau – que 
“solicita que sejam convidados para Reunião de Audi-
ência Pública na Comissão de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento o Sr. Ministro de Estado da Agricultura, 
Pecuária e do Abastecimento, Reinhold Stephanes, o 
Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme 
Cassel, o Sr. Diretor-Presidente da Embrapa, Pedro 
Antonio Arraes e o Sr. Presidente da Associação Bra-
sileira dos Criadores de Girolando, José Donato Dias 
Filho para discutirem sobre a produção de leite nacional 

e mundial, a raça Girolando, o controle na formação 
e melhoramento genético da raça e apresentação do 
projeto da Girolando”. 

REQUERIMENTO Nº 464/09 Do Sr. Nazareno Fonte-
les – que “solicita a realização de reunião de audiên-
cia pública conjunta com as comissões de Legislação 
Participativa e de Seguridade Social e Família, com as 
presenças de representantes do Ministério da Saúde, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVI-
SA, da União da Indústria da Cana de Açúcar – ÚNI-
CA, do Conselho Federal de Nutricionistsa – CFN, do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e 
do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional – CONSEA para debater sobre os possíveis 
malefícios que o consumo excessivo de açúcar causa 
à saúde humana”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGÊNCIA ART. 64 DA CF 

PROJETO DE LEI Nº 5.665/09 – do Poder Executivo – 
que “institui a Política Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Refor-
ma Agrária – PNATER, cria o Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura 
Familiar e na Reforma Agrária – PRONATER, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO SIMÕES. 
PARECER: a proferir. 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.737/09 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 10/2009) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Reino de Marrocos na Área de Saúde Animal 
e de Inspeção de Produtos de Origem Animal, assina-
do em Rabat, em 25 de junho de 2008”. 
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.705/09 – da Comissão Espe-
cial destinada ao exame e a avaliação da Crise Eco-
nômico-Financeira e, ao final, formular propostas ao 
Poder Executivo e ao País, especificamente no que 
diz respeito à repercussão na Agricultura. – que “alte-
ra a Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, de forma 
a isentar as cargas de fertilizantes do pagamento do 
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mer-
cante – AFRMM”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.727/09 – da Comissão Espe-
cial destinada ao exame e a avaliação da Crise Eco-
nômico-Financeira e, ao final, formular propostas ao 
Poder Executivo e ao País, especificamente no que 
diz respeito à repercussão na Agricultura. – que “alte-
ra a Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, de forma a 
estender o mecanismo de equalização de taxas para 
bancos privados”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.148/08 
– do Sr. Zequinha Marinho – que “susta os efeitos do 
Decreto do Presidente da República, sem número, de 
13 de fevereiro de 2006, que cria a Floresta Nacional 
do Jamanxim, localizada no Município de Novo Pro-
gresso, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado ZONTA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.617/09 
– do Sr. Ernandes Amorim – que “susta os efeitos do 
Decreto nº 96.188, de 21 de junho de 1988, que cria, 
no Estado de Rondônia, a Floresta Nacional do Bom 
Futuro, com limites que especifica, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Márcio Marinho e Na-
zareno Fonteles, em 19/08/2009. 
O Deputado Nazareno Fonteles apresentou voto em 
separado em 02/09/2009. 
Adiada a votação por acordo dos Srs. Líderes, em 
16/09/2009. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 751/03 – dos Srs. Assis Miguel 
do Couto e Selma Schons – que “altera o Art. 1º do 
Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, definindo 
critérios de enquadramento de atividade rural, para fins 
de recolhimento da contribuição sindical”. (Apensados: 
PL 901/2003 e PL 1425/2003) 
RELATOR: Deputado HOMERO PEREIRA. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 901/2003 e do 
PL 1425/2003, apensados. 
Vista ao Deputado Zonta, em 04/07/2007. 
Adiada a discussão a requerimento do Deputado Ho-
mero Pereira, em 16/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.903/09 – do Sr. Dr. Talmir – que 
“institui o Sistema Nacional de Certificação da Produ-

ção da Agricultura Familiar e cria o Selo de Qualidade 
da Produção da Agricultura Familiar”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Assis do Couto, em 16/09/2009. 
O Deputado Assis do Couto apresentou voto em se-
parado em 23/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.365/09 – do Sr. Domingos Dutra 
– que “dispõe sobre a prorrogação do seguro defeso 
dos pescadores artesanais nos estados atingidos pelas 
enchentes nos meses de abril e maio de 2009”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 469/07 – do Sr. Flávio Bezerra – 
que “dispõe sobre o direito dos pescadores a conces-
são das terras que ocupam para desempenhar suas 
funções e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, com emenda. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
16/99 – do Sr. Moacir Micheletto – que “propõe que 
a Comissão de Agricultura e Política Rural fiscalize o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA, bem como as suas Superintendências Re-
gionais, quanto ao cumprimento da legislação em vigor 
relativa aos assuntos fundiários”. 
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE. 

RELATÓRIO: Conclusões do Relator, Deputado Luis 
Carlos Heinze, com recomendações aos órgãos res-
ponsáveis pela Reforma Agrária, e a formação de três 
Conselhos: Nacional, Estadual e Municipal, para avaliar 
os assentamentos rurais. 
Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 
23/09/2009. 

RELATÓRIO Nº 2/09 – da Subcomissão Especial para 
Tratar das Questões Ambientais e seus Impactos no 
Agronegócio Brasileiro, que conclui pela apresentação 
de anteprojeto de Lei sobre Código Ambiental Brasilei-
ro: “Institui o Código Ambiental Brasileiro, estabelece a 
Política Nacional de Meio Ambiente, definindo os bens 
que pretende proteger e criando os instrumentos para 
essa proteção; cria a política geral de meio ambiente 
urbano; revoga o Decreto-Lei 1.413, de 14 de agosto 
de 1975, e a Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
os Arts. 1º a 16 da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 
o Art. 7º da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e o 
Art. 22 da Lei 9985, de 18 de julho de 2000””. 

Vista conjunta aos Deputados Nazareno Fonteles, Val-
dir Colatto e Waldemir Moka, em 23/09/2009. 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.769/09 – do Sr. Germano Bo-
now – que “estabelece as características das emba-
lagens destinadas ao acondicionamento de produtos 
hortícolas “in natura””. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 

PROJETO DE LEI Nº 5.887/09 – do Sr. Valdir Colat-
to – que “submete ao Congresso Nacional as desa-
propriações por interesse social, para fins de reforma 
agrária, de imóveis rurais”. 
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.364/09 – do Sr. Domingos Du-
tra – que “dispõe sobre a anistia de dívidas oriundas 
de operações de crédito rural do PRONAF contrata-
das nos estados atingidos pelas enchentes em 2009”. 
(Apensado: PL 5366/2009) 
RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-09-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 792/07 – do Sr. Anselmo de Jesus 
– que “dispõe sobre a definição de serviços ambientais 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 1190/2007 
(Apensados: PL 1999/2007 e PL 2364/2007), PL 
1667/2007, PL 1920/2007, PL 5487/2009 (Apensado: 
PL 6005/2009) e PL 5528/2009) 
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.871/09 – do Sr. Washington Luiz 
– que “altera o art. 12 da Lei nº 9.393, de 20 de dezem-
bro de 1996, autorizando o parcelamento do Imposto 
Territorial Rural – ITR em até 06 (seis) cotas”. 
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 15 
HORÁRIO: 9h30 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 582/09 Do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “requer a criação de Grupo de trabalho 
para tratar da liberação de recursos da SUFRAMA, 
contigenciados pelo Governo Federal”. 

REQUERIMENTO Nº 583/09 Dos Srs. Silas Câmara e 
Antônio Feijão – que “requer audiência pública com a 
presença dos ministros da Agricultura, Reinhold Ste-
phanes e do Meio Ambiente, Carlos Minc, e ainda do 
presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar 
(Unica), senhor Marcos Sawaya Jank e do Presidente 
da Maity Bioenergia, senhor Antônio Celso Izar, para 
debater o PL 6.077/09, do Poder Executivo, que res-
tringe o plantio de cana-de-açúcar em 81,5% do ter-
ritório nacional”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.999/09 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “dispõe sobre a criação da Área de Pro-
teção Ambiental do Encontro das Águas, no Estado 
do Amazonas, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARIA HELENA. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 15 
HORÁRIO: 10h30min 

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 30/9/2009
Local: Plenário a definir
Horário: 10h30

“MEIOS PARA A REGULAMENTAÇÃO DA CRIAÇÃO, 
INCORPORAÇÃO, FUSÃO E DESMEMBRAMENTO 
DE MUNICÍPIOS.” 

(Requerimento nº 564/09, de autoria do Deputado Zé 
Geraldo (PT/PA) subscrito pelos Deputados Sergio Pe-
tecão, Lúcio Vale, Asdrubal Bentes, Anselmo de Jesus, 
Sebastião Bala Rocha e Marinha Raupp). 

EXPOSITORES:
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1. NATHAN BELCAVELLO DE OLIVEIRA – Geólogo 
do Ministério das Cidades
2. GILMAR DOMINICI – Assessor da subchefia de 
Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Ins-
titucionais da Presidência da República (SAF)
3. EDUARDO COUTINHO – Subsecretário-adjunto do 
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

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 30/9/2009

“CRISE NA SAÚDE INDÍGENA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (AM), NA ÁREA CO-
NHECIDA COMO CABEÇA DO CACHORRO.” 
(Requerimento nº 579/09, do Deputado Silas Câmara 
e da Deputada Janete Capiberibe).

EXPOSITORES:

1. ALOYSIO GUAPINDAIA – Presidente substituto da 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI);
2. WANDERLEY GUENKA – Diretor do Departamento 
de Saúde Indígena da Fundação Nacional da Saúde 
(FUNASA);
3. DOMINGOS SÁVIO CAMICO AGUDELOS – Diretor 
do Centro Amazônico de Formação Indígena da Co-
ordenação Das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (CAFI/COIAB);
4. ÁLVARO TUKANO – Coordenador do Instituto In-
dígena Brasileiro para Propriedade Intelectual (IN-
BRAPI);
5. HÉLIO MORITO SHINODA – Coordenador Nacional 
do Programa Luz para Todos do Ministério de Minas 
e Energia (MME)
6. HENRIQUE LUDUVICE – Coordenador do Progra-
ma Luz para Todos nas Centrais Elétricas do Brasil 
(ELETRONORTE); 
7. ROBSON DE BASTOS – Coordenador Estadual 
do Programa Luz para Todos do Ministério de Minas 
e Energia (MME/AM); e
8. RADYR GOMES DE OLIVEIRA – Assistente do 
Programa Luz para Todos da amazonas Energia 
(ME).

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.957/09 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dispõe sobre a criação da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Itacoatiara, no Estado do Amazonas”. 
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 206/09 Do Sr. Paulo Bornhausen 
– que “requer o apoio à liberdade de imprensa e de 
informação em todos os países latino-americanos”. 

REQUERIMENTO Nº 208/09 Do Sr. José Aníbal – que 
“requer a realização de audiência pública para discu-
tir as providências necessárias para evitar panes nos 
serviços de emergência e/ou utilidade pública – 190, 
193, e outros – em caso de enchentes e outras catás-
trofes naturais”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.068/08 – do Sr. Walter Brito 
Neto – que “proíbe a veiculação de mensagem subli-
minar na propaganda de bens e serviços”. (Apensado: 
PL 4825/2009) 
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 4825/2009, 
apensado, com substitutivo. 

Avulso nº 34 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 1.089/08 – do Poder Executivo – (MSC 
951/2008) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 51, de 28 
de fevereiro de 2008, que outorga autorização à Fun-
dação Mariana Moreira Alves para executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
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de radiodifusão comunitária no Município de Triunfo, 
Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.147/09 – do Poder Executivo – (MSC 96/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 703, de 29 de dezembro 
de 2005, que outorga permissão à Sistema Arizona de 
Comunicação Ltda para explorar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada, na cidade de 
Lago da Pedra, Estado do Maranhão” 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.313/09 – do Poder Executivo – (MSC 
410/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 524, de 29 
de agosto de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Comunitária da Vila Marudanópolis – ASCOVI-
MA executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Marapanim, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.330/09 – do Poder Executivo – (MSC 
410/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 606, de 18 
de setembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Social e 
Cultural executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Antonina, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado ULDURICO PINTO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.398/09 – do Poder Executivo – (MSC 
630/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 317, de 11 de 
junho de 2008, que outorga permissão à Rede União 
de Rádio e Televisão do Pará Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
na cidade de Capitão Poço, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.413/09 – do Poder Executivo – (MSC 
631/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 789, de 
20 de dezembro de 2007, que outorga autorização a 
Associação Cultural Comunitária de Capitão executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 

serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ca-
pitão, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.416/09 – do Poder Executivo – (MSC 
631/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 157, de 04 
de abril de 2008, que outorga autorização a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura de Euná-
polis executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Eunápolis, Estado da Bahia”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.418/09 – do Poder Executivo – (MSC 
631/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 529, de 29 
de agosto de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Comunitária e Cultural de Maracajaú executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ma-
xaranguape, Estado do Rio Grande do Norte”. 
RELATOR: Deputado ULDURICO PINTO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.425/09 – do Poder Executivo – (MSC 631/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 670, de 14 de outubro 
de 2008, que outorga autorização a Associação Cul-
tural de Difusão Comunitária Morro Grande executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Via-
mão, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.428/09 – do Poder Executivo – (MSC 
632/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 286, de 04 
de junho de 2007, que renova a permissão outorgada 
à Rádio Globo de Brasília Ltda., para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
na cidade de Brasília, Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.434/09 – do Poder Executivo – (MSC 
632/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 687, de 06 de 
dezembro de 2007, que renova a permissão outorgada 
à Diamantina Rádio e Televisão Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão sonora em frequência modula-
da, na cidade de Salvador, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado MIRO TEIXEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.438/09 – do Poder Executivo – (MSC 632/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 754, de 18 de novembro 
de 2008, que renova a permissão outorgada à Rádio 
Emissora da Barra Ltda., para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, na cidade 
de Barra Bonita, Estado de São Paulo”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.439/09 – do Poder Executivo – (MSC 
632/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 761, de 19 de 
novembro de 2008, que renova a permissão outorgada 
à Rádio Jaboticabal Ltda., para explorar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada, na cidade 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.449/09 – do Poder Executivo – (MSC 
633/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 680, de 14 
de outubro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Comunitária de Desenvolvimento Cultural, Ar-
tístico, Recreativo e Esportivo de Canelinha executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ca-
nelinha, Estado de Santa Catarina”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.455/09 – do Poder Executivo – (MSC 
633/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 772, de 
20 de novembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação da Comunidade de Reriutaba executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Re-
riutaba, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ROSSI. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.459/09 – do Poder Executivo – (MSC 
633/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 816, de 
12 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação de Comunicação Educacional e Cultural 
de Radiodifusão de Nova União executar, pelo prazo 

de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Nova União, 
Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.460/09 – do Poder Executivo – (MSC 
633/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 824, de 17 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Despertar para o Desenvolvimento Social, 
Cultural e Artístico de Cambuquira executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cambuquira, 
Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado PAULO HENRIQUE LUSTO-
SA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.461/09 – do Poder Executivo – (MSC 
633/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 829, de 17 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Cultural Rádio Livre Comunitária Stúdio 100 
FM 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 RATINHO JUNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.464/09 – do Poder Executivo – (MSC 633/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 832, de 17 de dezem-
bro de 2008, que outorga autorização a Associação 
Cidadã 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 MANOEL SALVIANO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.467/09 – do Poder Executivo – (MSC 
634/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 770, de 
20 de novembro de 2008, que outorga autorização 
a Associação dos Moradores da Agrovila Riacho do 
Mel executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Capoeiras, Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.468/09 – do Poder Executivo – (MSC 
634/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1.094, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Alegria – 
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RS para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Alegria, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.469/09 – do Poder Executivo – (MSC 634/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1.129, de 23 de dezem-
bro de 2008, que outorga autorização a Associação 
Passofundense de Radiodifusão Comunitária executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pas-
so Fundo, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.481/09 – do Poder Executivo – (MSC 
634/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 102, de 25 
de março de 2009, que outorga autorização a Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária Ativa de Vale do 
Anari executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Vale do Anari, Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.482/09 – do Poder Executivo – (MSC 
634/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 154, de 01 
de abril de 2009, que outorga autorização a Associa-
ção Comunitária Portal do Sertão executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Arcoverde, 
Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.483/09 – do Poder Executivo – (MSC 
634/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 189, de 22 
de abril de 2009, que outorga autorização a Associa-
ção Desenvolvimento Comunitário da Cultura, Esporte 
e Lazer de Fazenda Rio Grande executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Rio Grande , 
Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado CHARLES LUCENA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.487/09 – do Poder Executivo – (MSC 
635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 836, de 17 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a So-
ciedade Cultural Cívica Brasileira executar, pelo pra-

zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de São Paulo , 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.489/09 – do Poder Executivo – (MSC 
635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 840, de 
17 de dezembro de 2008, que outorga autorização 
a Associação Cultural Comunitária da Paz 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 JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.490/09 – do Poder Executivo – (MSC 
635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 841, de 
17 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Cultural Comunitária do Imirim 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 NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.492/09 – do Poder Executivo – (MSC 
635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 843, de 17 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Cultural Comunitária Ternura de Perus executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.494/09 – do Poder Executivo – (MSC 
635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 846, de 17 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a Asso-
ciação Cultural de Radiodifusão de Vila Dalila executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.502/09 – do Poder Executivo – (MSC 
635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 899, de 
22 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Cultural de Difusão Comunitária Boas No-
vas executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
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exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.503/09 – do Poder Executivo – (MSC 
635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 900, de 22 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Comunitária Artística e Cultural de Apoio a 
Saúde e Instituições Sociais de Novo Horizonte exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Novo Horizonte, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado LINDOMAR GARÇON. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.504/09 – do Poder Executivo – (MSC 
635/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 945, de 23 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Comunitária Cultural e Educadora de Olím-
pia executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Olímpia, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.505/09 – do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1026, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Comunitária e Cultural Maracatu Glorioso 
do Timbó executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Igarassú, Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.506/09 – do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1028, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Cultural e Social de Muniz Freire executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mu-
niz Freire, Estado do Espírito Santo”. 
RELATOR: Deputado EMANUEL FERNANDES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.507/09 – do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1030, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização 
a Associação dos Moradores do Terceiro Distrito de 
Aliança executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 

de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Aliança, Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.510/09 – do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1049, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Comunitária dos Amigos de Difusão, Ética 
e Moral executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio 
de Janeiro”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.511/09 – do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1050, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Comunitária Cultural e de Comunicação 
de São José de Ubá executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São José de Ubá , Estado 
do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado ABELARDO CAMARINHA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.514/09 – do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1071, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Comunitária Cultural e Desenvolvimento 
Social de Nova Alvorada – ACODESNA executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova 
Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.515/09 – do Poder Executivo – (MSC 636/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 1075, de 23 de dezem-
bro de 2008, que outorga autorização a Associação 
de Radiodifusão Comunitária Liberdade FM de Catu-
ípe executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Catuípe, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado EDIGAR MÃO BRANCA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.517/09 – do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1110, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização 
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a Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ijaci, Estado de Minas Gerais”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.519/09 – do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1141, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Beneficente Cristã executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Vila Velha, Es-
tado do Espírito Santo”. 
RELATOR: Deputado BETO MANSUR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.520/09 – do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1152, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação de Comunicação e Cultura de Cerro Ne-
gro executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Cerro Negro, Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado BILAC PINTO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.521/09 – do Poder Executivo – (MSC 
636/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 1153, de 
23 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Fundalivre – Fundação Comunitária Antena Livre exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Uruará, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado CHARLES LUCENA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.526/09 – do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 907, de 22 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Comunitária 26 de Julho executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Sumaré, Esta-
do de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.528/09 – do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 913, de 22 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 

Artístico de Cianorte – ACIANORT executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Cianorte, 
Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.529/09 – do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 914, de 22 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Beneficente e Comunitária O Bom Samari-
tano executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Crisópolis, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.531/09 – do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 929, de 
22 de dezembro de 2008, que outorga autorização a 
Associação Idealista de Itamari executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itamari, Esta-
do da Bahia”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.534/09 – do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 954, de 23 
de dezembro de 2008, que outorga autorização a As-
sociação Cultural Poeta Cruz e Souza executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Bebedouro, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado RATINHO JUNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.536/09 – do Poder Executivo – (MSC 637/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 961, de 23 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização a Associação Comu-
nitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural Nossa 
Terra executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Taiaçu, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROBERTO PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.539/09 – do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 971, de 23 de 
dezembro de 2008, que outorga autorização a Grupo 
Ação Unida Pela Comunidade de Orindiúva executar, 
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pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Orin-
diúva, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.540/09 – do Poder Executivo – (MSC 637/2009) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 976, de 23 de dezembro 
de 2008, que outorga autorização a Associação Rádio 
Comunitária Nova Independência executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Nova Indepen-
dência, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 1.542/09 – do Poder Executivo – (MSC 
637/2009) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 980, de 23 
de dezembro de 2008, que autoriza a Associação dos 
Amigos da Casa da Cultura do Sertão – Morro da Gar-
ça/MG executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Morro da Garça, Estado de Minas Gerais” 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.288/95 – do Poder Executivo 
– (MSC 1336/1995) – que “dá nova redação ao pará-
grafo único do art. 3º do Decreto-lei nº 509, de 20 de 
março de 1969, que dispõe sobre a transformação do 
Departamento dos Correios e Telégrafos em empre-
sa pública”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS CHAMARIZ. 
PARECER: pela rejeição deste e da emenda nº1/99-
CCTCI 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.821/03 – do Sr. Vicentinho – 
que “dispõe sobre a veiculação obrigatória, nas emis-
soras de televisão, de desenhos animados produzidos 
nacionalmente e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.556/07 – do Sr. Beto Mansur – 
que “dispõe sobre a criação do sistema de emergência 
na telefonia fixa e móvel”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.016/07 – do Sr. Ribamar Al-
ves – que “obriga o Serviço de Telefonia Celular nos 

Municípios com mais de 10.000 (dez mil) habitantes” 
(Apensado: PL 2678/2007) 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 2678/2007, 
apensado. 
Vista ao Deputado José Rocha, em 19/08/2009. 
O Deputado José Rocha apresentou voto em separa-
do em 25/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.166/07 – do Sr. Pedro Eugênio 
– que “dispõe sobre pedido de suspensão ou rescisão 
de contrato de prestação de serviço de telecomunica-
ções”. (Apensados: PL 2702/2007, PL 2931/2008, PL 
3968/2008 e PL 4230/2008) 
RELATORA: Deputada CIDA DIOGO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2702/2007, do 
PL 2931/2008, do PL 3968/2008, e do PL 4230/2008, 
apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.404/08 – do Sr. Vinicius Car-
valho – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de 
pregão eletrônico para a comercialização dos direitos 
de transmissão dos jogos das seleções brasileiras de 
qualquer modalidade esportiva”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.558/08 – da Sra. Maria do Ro-
sário – que “altera o art. 19-A da Lei n° 11.196, de 21 
de novembro de 2005, na redação que lhe deu o art. 
2° da Lei n° 11.487, de 15 de junho de 2007, incluindo 
as instituições privadas sem fins lucrativos nos casos 
de exclusão dos dispêndios efetivados em projeto de 
pesquisa científica e tecnológica e de inovação tecno-
lógica do cálculo do lucro líquido”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.797/08 – do Sr. Valdir Colatto 
– que “altera a Lei Geral de Telecomunicações, para 
estabelecer a possibilidade de utilização das redes 
de telefonia móvel para localização de pessoas de-
saparecidas”. 
RELATOR: Deputado GLAUBER BRAGA. 
PARECER: pela aprovação. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 

A – Consulta: 

CONSULTA Nº 7/09 – do Sr. Michel Temer – que “con-
sulta sobre a possibilidade de acumulação das funções 
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de Secretário de Estado e Diretor de Instituto, sem 
prejuízo do mandato de Deputado Federal”. 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pelo entendimento de que, se o Projeto 
de Lei mencionado pelo Deputado Waldir Maranhão 
for aprovado e a UNIVIMA se transformar em órgão 
integrante da estrutura organizacional da SECTEC, 
estabelecendo-se, assim, um vínculo de dependên-
cia entre o novo instituto e a Secretaria, nada obstará 
o acúmulo de cargos pretendido pelo deputado, pois 
uma função seria decorrente da outra. 

B – 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, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação dos seguintes 
dispositivos constantes: a) do art. 1º do Substitutivo do 
Senado Federal: §§ 2º e 7º do art. 282; dos §§ 1º e 2º 
do art. 283, em substituição aos §§ 1º a 3º do texto da 
Câmara dos Deputados; dos §§ 1º e 3º do art. 289; caput 
do art. 295; art. 299; parágrafo único do art. 300; caput 
do art. 306; incisos III e IV do art. 313; caput e os incisos 
I a III do art. 318; incisos I, IV, V e IX do art. 319; incisos 
I e II do art. 325 do Senado, em substituição aos incisos 
I, II e II da Câmara dos Deputados; inciso III do § 1º do 
art. 325; inciso V do art. 341; art. 343; caput do art. 350; 
art. 439, b) dos §§ 2º a 6º do art. 289-A, constante do 
art. 2º do Substitutivo do Senado Federal, em substitui-
ção 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 Subs-
titutivo do Senado Federal, e b) dos seguintes disposi-
tivos constantes do art. 1º do Substitutivo do Senado 
Federal, para manutenção do respectivo dispositivo do 
texto da Câmara dos Deputados: §§ 4º e 6º do art. 282; 
incisos II e III do art. 310; art. 311; art. 321; caput do § 
1º do art. 325; e pela manutenção dos demais dispositi-
vos do texto da Câmara dos Deputados, que não foram 
alterados pelo Senado Federal. 

PROJETO DE LEI Nº 5.664/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre os militares da Polícia Militar do 
Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

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 15/07/2009. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 05/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.844/99 – do Senado Federal – 
Freitas Neto – (PLS 411/1999) – que “altera dispositivo 
da Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997, que regu-
lamenta o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996”. (Apensados: PL 190/1999 
(Apensados: PL 1296/1999 e EMR 1/0), PL 2655/2000, 
PL 2680/2000, PL 6353/2002 e PL 1263/2007) 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do PL 1296/1999 e da Emenda da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, do PL 190/1999, do PL 2655/2000, com emenda, 
do PL 2680/2000, do PL 6353/2002, com emenda, e 
do PL 1263/2007, com substitutivo, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 3.770/08 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 87/2007) – que “altera 
o art. 328 do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 – Código 
de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
das. 
Vista conjunta aos Deputados João Campos, Luiz Cou-
to e Regis de Oliveira, em 24/06/2009. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 01/07/2009. 
Discutiram a matéria os Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, José Eduardo Cardozo e Eliseu Padilha. Sus-
pensa a discussão por acordo, em 26/08/2009. 

PROJETO DE LEI 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. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Vista ao Deputado José Genoíno, em 25/08/2009. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 361/06 – do 
Sr. Arnaldo Madeira – que “altera o art. 3º da Lei Com-
plementar nº 62, de 1989”. 
RELATOR: Deputado FELIPE MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, com subemenda substitutiva. 
Vista conjunta aos Deputados Regis de Oliveira e Vi-
cente Arruda, em 15/09/2009. 
Discutiram a matéria os Deputados Gerson Peres, José 
Genoíno, Arnaldo Madeira, Flávio Dino, Vicente Arruda 
e Felipe Maia. Suspensa a discussão por acordo, por 
duas sessões, em 22/09/2009. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 39/03 – do Sr. Inaldo 
Leitão – que “altera dispositivos da Resolução nº 17, 
de 22 de setembro de 1989 – Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados”. (Apensados: PRC 90/2007 
e PRC 119/2008 (Apensado: PRC 191/2009)) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PRC 90/2007, do PRC 119/2008 e do PRC 191/2009, 
apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 174/09 – da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados – que “altera os 
arts. 66, 82 e 87 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, modificando o horário de funcionamento 
das sessões ordinárias do Plenário”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Pan-
nunzio, Colbert Martins, Efraim Filho, José Eduardo 
Cardozo e José Genoíno, em 11/08/2009. 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 286/00 
– do Sr. Nilson Pinto – que “acrescenta alínea ao inciso 
XXXII do art. 5º da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo re-
dacional. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Silvi-
nho Peccioli, em 18/03/2008. 

(Avulso Nº 228) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 317/04 
– do Sr. Sandro Mabel e outros – que “acrescenta arti-

go ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
para instituir a Carreira de Administrador Municipal” 
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 23/06/2009. 
Discutiram a matéria os Deputados Antonio Carlos 
Biscaia, Bonifácio de Andrada e Colbert Martins, em 
23/06/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 523/06 
– do Sr. Silvio Torres e outros – que “dá nova redação 
ao art. 29 da Constituição Federal, alterando o siste-
ma eleitoral nos Municípios com mais de duzentos mil 
eleitores”. (Apensado: PEC 365/2009) 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
365/2009, apensada. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Felipe Maia, Flávio Dino, Matteo Chiarelli 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 21/08/2007. 

(Avulso Nº 1649) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18/07 
– do Sr. Marcelo Serafim e outros – que “altera a reda-
ção do art. 57, caput, da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado CIRO GOMES. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 83/07 
– do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira e outros 
– que “acrescenta o § 4º ao art. 25 da Constituição 
Federal e o art. 182-A, instituindo o plano diretor me-
tropolitano e sua obrigatoriedade”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 122/07 
– do Sr. Alfredo Kaefer – que “dá nova redação aos arts. 
21 e 177 da Constituição Federal, para excluir do mo-
nopólio da União a construção e operação de reatores 
nucleares para fins de geração de energia elétrica”. 
RELATOR: Deputado BRUNO ARAÚJO. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Chico Lopes e Regis de 
Oliveira, em 28/10/2008. 
O Deputado Chico Lopes apresentou voto em sepa-
rado em 30/10/2008. 

(Avulso Nº 1601) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 197/07 
– do Sr. Zenaldo Coutinho – que “estabelece a publi-
cação do veto como marco inicial da contagem do 
prazo de trinta dias a que se refere o art. 66, § 6º, da 
Constituição”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
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Vista ao Deputado Luiz Couto, em 15/07/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 198/07 
– do Sr. André de Paula – que “acrescenta § 2º ao art. 
161 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Pannun-
zio, Colbert Martins e Silvio Costa, em 04/08/2009. 
Discutiram a matéria os Deputados Antonio Carlos 
Pannunzio, José Genoíno e Geraldo Pudim. Assegu-
radas as inscrições dos Deputados Colbert Martins, 
Silvio Costa e João Almeida, em 04/08/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 201/07 
– do Sr. Valadares Filho – que “altera o art. 6º da Cons-
tituição Federal, para estabelecer o esporte no rol dos 
direitos sociais”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 261/08 
– do Sr. Rodrigo Rollemberg – que “altera o art. 14, § 3º, 
inciso VI, alínea “c”, seus §§ 5º e 6º e o art. 32, dando 
nova redação ao § 2º, acrescentando os §§ 3º, 4º e 5º, 
renumerando-se os demais, para dispor sobre o cargo 
de Administrador Regional do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO FRANÇA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado Mendonça Prado, em 08/07/2009. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 14/07/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 284/08 
– do Sr. Armando Monteiro – que “altera o § 2º do art. 
62 e o inciso I do art. 150 da Constituição Federal, 
para dispor sobre exigência de lei complementar para 
majoração ou instituição de tributos” 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
José Eduardo Cardozo e Maurício Quintella Lessa, 
em 05/05/2009. 
Encerrada a discussão, em 15/07/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 294/08 
– do Sr. Eduardo Valverde – que “modifica o inciso I 
do art. 114 da Constituição da República, para afir-
mar a competência material da Justiça do Trabalho 
nos dissídios decorrentes da contratação irregular na 
administração pública, em inobservância ao dispos-
to no art. 37, incisos II, V e IX da CRFB”. (Apensado: 
PEC 328/2009) 
RELATOR: Deputado FLÁVIO DINO. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
328/2009, apensada. 

Vista ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em 
04/08/2009. 
Assegurada a inscrição do Deputado José Genoíno 
para debater a matéria, em 04/08/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 325/09 
– do Sr. Valtenir Pereira – que “acrescenta Seção ao 
Capítulo IV do Título IV da Constituição Federal, dis-
pondo sobre a perícia oficial de natureza criminal”. 
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados José Maia Filho e Regis 
de Oliveira, em 11/08/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 341/09 
– do Sr. Regis de Oliveira – que “modifica os dispositi-
vos constitucionais retirando do texto matéria que não 
é constitucional”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO. 
PARECER: pela admissibilidade, com dois substitu-
tivos. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Colbert Martins, Gerson Peres, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Marcelo Itagiba, Mendonça Prado e Roberto 
Magalhães, em 14/07/2009. 
O Deputado Marcelo Itagiba apresentou voto em se-
parado em 07/08/2009. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 362/09 
– do Sr. Maurício Rands – que “dispõe sobre planos 
de carreira do Sistema Único de Saúde e dá outras 
providências, por meio de acréscimo de parágrafos ao 
art. 198 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela admissibilidade. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 515/03 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.898, de 9 de 
dezembro de 1965, que “regula o Direito de Represen-
tação e o processo de Responsabilidade Administrati-
va Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade””. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.982/03 – do Sr. Eduardo Valver-
de – que “regulamenta a assistência judiciária interna-
cional em matéria penal, a ser prestada ou requerida 
por autoridades brasileiras, nos casos de investigação, 
instrução processual e julgamento de delitos, nas hi-
póteses em que especifica, e estabelece mecanismos 
de prevenção e bloqueio de operações suspeitas de 
lavagem de dinheiro”. 
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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 Espí-
rito Santo”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.140/05 – do Sr. Marcelo Barbieri 
– que “modifica a Consolidação das Leis do Trabalho 
para dispor sobre a execução trabalhista e a aplicação 
do princípio da desconsideração da personalidade jurí-
dica”. (Apensados: PL 5328/2005 e PL 870/2007) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 5328/2005, apensado, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio; e pela constitucionalidade, juridicida-
de, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 
870/2007, apensado. 
Vista ao Deputado Efraim Filho, em 07/05/2009. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 14/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 80/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a pena cominada a cri-
mes ambientais, previstos na Lei n° 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998”. (Apensados: PL 1795/2007, PL 
3057/2008, PL 3639/2008 e PL 4757/2009) 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL 
1795/2007 e do PL 3639/2008, apensados, com subs-
titutivo, e pela rejeição do PL 3057/2008; e pela consti-
tucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição do PL 4757/2009, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Bonifácio de Andrada, Moreira Mendes e Regis de Oli-
veira, em 28/10/2008. 

Os Deputados Regis de Oliveira e Moreira Mendes 
apresentaram votos em separado. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.129/90 – do Senado Federal – 
FRANCISCO ROLLEMBERG – (PLS 123/1989) – que 

“estabelece diretrizes para uma Política Nacional de 
Habitação Rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, da 
Emenda 2 da Comissão de Desenvolvimento Urbano 
e das Emendas 1 a 5 da Comissão de Finanças e Tri-
butação, com substitutivo; e pela constitucionalidade, 
injuridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição da Emenda 1 da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano. 
Vista ao Deputado Sérgio Barradas Carneiro, em 
11/11/2008. 
O Deputado Sérgio Barradas Carneiro apresentou voto 
em separado em 07/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.003/04 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Geraldo Pudim (PMDB – RJ), pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
Luiz Couto e Silvinho Peccioli, em 03/06/2008. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.100/06 – do Senado Federal-
Sérgio Zambiasi – (PLS 341/2005) – que “altera os 
arts. 48 e 103 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 
1991, com a finalidade de instituir, dentre os objetivos 
do crédito rural, o estímulo à substituição da cultura 
do tabaco por atividades alternativas, e de conceder, 
pelo Poder Público, incentivos especiais ao proprietário 
rural que substituir a cultura do tabaco por atividades 
alternativas”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda redacional, e 
do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, José 
Maia Filho, Marcelo Ortiz e Regis de Oliveira, em 
30/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.337/06 – do Senado Federal 
– José Jorge – (PLS 50/2006) – que “altera a Lei nº 
1.533, de 31 de dezembro de 1951, para dispor sobre 
a concessão de medida liminar em mandados de se-
gurança contra atos do Supremo Tribunal Federal, do 
Presidente da República ou das Mesas ou Comissões 
do Congresso Nacional ou de suas Casas e para es-
tabelecer o cabimento de agravo contra a decisão do 
relator concessiva de liminar”. 
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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 
05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 7.378/06 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 170/2005) – que “modifica o art. 
193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, con-
cedendo adicional de periculosidade aos eletricitários”. 
(Apensado: PL 7384/2006) 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 7384/2006, apensado. 
Vista ao Deputado Valtenir Pereira, em 04/03/2008. 
O Deputado Roberto Magalhães apresentou voto em 
separado em 21/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 410/07 – do Senado Federal – 
Ana Júlia Carepa – (PLS 326/2005) – que “denomina 
“Aeroporto Internacional de Belém / Val-de-Cans / Jú-
lio Cezar Ribeiro” o aeroporto internacional de Belém 
(Val-de-Cans), no Estado do Pará, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO BRITO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 412/07 – do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 286/2006) – que “institui o Dia Na-
cional de reflexão do “Cantando as Diferenças”” 
RELATOR: Deputado MOREIRA MENDES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 10/04/2008. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 15/04/2008. 
Discutiram a matéria os Deputados Luiz Couto, Flá-
vio Dino, Antonio Carlos Pannunzio e Magela, em 
30/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.281/08 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo – (PLS 543/2007) – que “altera a 
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, para instituir a 
reciprocidade na concessão de prazos de permanência 
de estrangeiros no Brasil e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Major Fábio, em 22/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.947/08 – do Poder Executivo 
– que “cria cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superiores – DAS destinados ao 
Gabinete de Segurança Institucional e ao Ministério 
da Justiça”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

Durante a votação de requerimento de retirada de pauta 
apresentado pelo Deputado Mendonça Prado, a sessão 
foi encerrada por falta de “quorum”, em 29/09/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.050/96 – do Sr. Ricardo Barros 
– que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que “dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos previsto no artigo 
175 da Constituição Federal, e dá outras providências””. 
(Apensados: PL 2184/1996 e PL 2185/1996) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Defesa do Consumidor, do PL 2184/1996 e do PL 
2185/1996, apensados, com emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Paes Landim e Roberto 
Magalhães, em 16/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências””. (Apensados: 
PL 1596/2003 e PL 6081/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, com subemenda, do PL 
1596/2003 e do PL 6081/2005, apensados. 
Vista conjunta aos Deputados Chico Lopes e Mendon-
ça Prado, em 12/03/2009. 
O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 02/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.442/00 – dos Srs. Gilmar Ma-
chado e Walter Pinheiro – que “altera os dispositivos 
da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da Emen-
da da Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI Nº 3.478/00 – do Sr. Paulo Paim – 
que “altera a redação do inciso II, do artigo 202 da Lei 
nº 9.279, de 14 de maio de 1996”. (Apensados: PL 
3529/2000 e PL 3572/2000) 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio; e pela inconstitucionalidade do PL 
3529/2000 e do PL 3572/2000, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 4.440/01 – dos Srs. Nilson Mourão 
e José Dirceu – que “dispõe sobre a propriedade de 
imóveis rurais por pessoas estrangeiras na Amazônia 
Legal brasileira, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abaste-
cimento e Desenvolvimento Rural, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Mendonça Prado, Pau-
lo Maluf, Regis de Oliveira e Vieira da Cunha, em 
29/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 599/2003 
e PL 1415/2003 (Apensado: PL 1690/2007)) 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do 
PL 599/2003, do PL 1415/2003 e do PL 1690/2007, 
apensados. 
Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 28/10/2008. 
O Deputado Geraldo Pudim apresentou voto em se-
parado em 11/11/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 6.963/02 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “institui diretriz sobre a obrigato-
riedade de implantação de programas de racionalização 
do uso da água”. (Apensado: PL 7345/2002) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Antonio Carlos Pannunzio (PSDB – SP), pela constitu-
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, do Substitutivo da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do 
PL 7345/2002, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 544/03 – do Sr. Nelson Mar-
quezelli – que “dispõe sobre a prática da drenagem 
linfática manual nos hospitais públicos, contratados, 
conveniados e cadastrados do Sistema Único de Saú-
de – SUS “. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 
Vista ao Deputado Ricardo Barros, em 16/04/2009. 

O Deputado Ricardo Barros apresentou voto em se-
parado em 29/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 721/03 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “altera a redação do art. 16 e respectivo § 1º, da 
Lei nº 7. 827, de 27 de setembro de 1989”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação. 
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Silvinho 
Peccioli, em 16/12/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.408/03 – da Sra. Lúcia Braga 
– que “estabelece para idosos a partir de sessenta e 
cinco anos vantagem na compra de passagem em trans-
porte rodoviário intermunicipal e interestadual”. (Apen-
sados: PL 1758/2003, PL 2722/2003, PL 2879/2004, 
PL 2907/2004, PL 3528/2004 e PL 5132/2005) 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, do PL 1758/2003, do PL 
2722/2003, do PL 2879/2004, do PL 2907/2004, do PL 
3528/2004 e do PL 5132/2005, apensados. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 24/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.767/03 – do Sr. Neucimar Fraga 
– que “fixa prazo para conclusão de ação fiscalizatória 
do Tribunal de Contas da União realizada em obras e 
edificações e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela injuridicidade deste e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público. 
Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 28/10/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.831/03 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a universalização das bibliotecas 
nas instituições de ensino do País”. (Apensado: PL 
3230/2004) 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FI-
LHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Educação e Cultura, com subemendas, e do PL 
3230/2004, apensado, com emendas. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 04/03/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.084/03 – do Sr. Paes Landim 
– que “institui política para aproveitamento de jovens 
dispensados do serviço militar obrigatório e de treina-
mento em trabalho para primeiro emprego”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, nos termos das Emendas da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 2.192/03 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “dispõe sobre a jornada de trabalho do Fo-
noaudiólogo”. (Apensado: PL 2688/2003) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, da Emen-
da da Comissão de Seguridade Social e Família, com 
subemenda, e do PL 2688/2003, apensado, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 28/10/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.330/03 – do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera o art. 206 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 – Código Civil, para estabelecer o 
prazo prescricional de vinte anos para ação de respon-
sabilidade civil decorrente de moléstias profissionais 
contraídas por trabalhadores em decorrência de ativi-
dades insalubres, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Gerson Peres, em 10/03/2009. 

Os Deputados Gerson Peres e Hugo Leal apresenta-
ram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “altera o inciso I do art. 23 da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.875/05 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “acrescenta a alínea “j”, ao art. 4º, da Lei nº 
4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o direito 
de representação e o processo de responsabilidade 
administrativa civil e penal, nos casos de abuso de 
autoridade”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
João Campos, Mendonça Prado e Sérgio Barradas 
Carneiro, em 02/04/2009. 

Os Deputados Antonio Carlos Biscaia, Celso Rus-
somanno e Sandra Rosado apresentaram votos em 
separado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.062/05 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre a sujeição da OAB ao controle 
externo”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 5.605/05 – da Sra. Gorete Perei-
ra – que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis 
do Trabalho, para dispor sobre a aplicação de multas 
trabalhistas a entidades filantrópicas que dependem 
da transferência de recursos públicos”. 
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e da Emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Luiz 
Couto, em 05/08/2009. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 24/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.246/05 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “proíbe a cobrança de taxas, pelas empresas 
privadas, para fins de preenchimento de vagas em seu 
quadro de pessoal”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 18/12/2007. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 07/02/2008. 

(Avulso Nº 243) 

PROJETO DE LEI Nº 6.303/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a ementa do Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
11/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.898/06 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “altera o art. 236 da Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
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Vista ao Deputado Geraldo Pudim, em 23/10/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 7.233/06 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “altera o art. 69 e o item 6 do Anexo II 
– Sinalização, da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a tra-
vessia de pedestres em passagem sinalizada”. 
RELATOR: Deputado PASTOR MANOEL FERREI-
RA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 17/06/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 28/07 – do Sr. Edinho Bez – que 
“altera a Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, para 
prorrogar a vigência das sanções relativas ao descum-
primento da Lei de Responsabilidade Fiscal”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados José Maia Filho, Pastor 
Manoel Ferreira e Regis de Oliveira, em 30/06/2009. 

Os Deputados Regis de Oliveira e Pastor Manoel Fer-
reira apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 48/07 – do Sr. Neilton Mulim – 
que “dá nova redação ao inciso V do art. 53, da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e 
do Adolescente”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, e da Emenda 
da Comissão de Seguridade Social e Família, com 
subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 361/07 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre suspensão de prazos processuais 
em caso de advogada que deu á luz”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE AMARAL. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Solange Amaral (DEM – RJ), pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
26/03/2008. 

Os Deputados Antonio Carlos Biscaia e Regis de Oli-
veira apresentaram votos em separado. 

PROJETO DE LEI Nº 774/07 – do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “altera a Lei nº 10.602, de 12 de dezembro 
de 2002, que “dispõe sobre o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais dos Despachantes Documenta-
listas e dá outras providências”” 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 05/08/2009. 
O Deputado Regis de Oliveira apresentou voto em se-
parado em 05/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 804/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera o art. 1° da Lei n° 11.179 de 22 de se-
tembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB.”” 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Flávio Dino, Gerson Peres, Marcelo Itagiba e Vicente 
Arruda, em 19/08/2009. 
O Deputado Marcelo Itagiba apresentou voto em se-
parado em 10/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 805/07 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “altera a Lei n° 8.906, de 04 de julho de 2004, 
que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB””. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas, e, no mérito, pela 
aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Maurício Quintella Lessa 
e Sérgio Barradas Carneiro, em 05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.208/07 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta parágrafo ao art. 133 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e das Emendas da Comissão de 
Viação e Transportes. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 
28/04/2009. 

Discutiu a matéria o Deputado José Genoíno, em 
28/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 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 



53692 Quarta-feira  30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que instituiu 
o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.377/08 – do Sr. Carlos Souza 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985 – Lei da Ação Civil Pública, para estabelecer 
prazo prescricional”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 07/05/2009. 
O Deputado Luiz Couto apresentou voto em separado 
em 04/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.378/08 – do Sr. Antonio Paloc-
ci – que “dispõe sobre a alteração do artigo 20 da Lei 
Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, visando 
garantir a liberdade de expressão e informação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Regis de Oliveira, em 28/04/2009. 
Encerrada a discussão. Aprovado por unanimidade re-
querimento de adiamento da votação, por 5 sessões, 
apresentado pelo Deputado Antonio Carlos Biscaia, 
em 05/05/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.379/08 – do Sr. Edinho Bez – 
que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 
Viação, o trecho rodoviário que especifica”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 12/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.619/08 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “modifica a redação do art. 478 do Código Civil 
Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado José Genoíno, em 15/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.912/08 – do Sr. Bernardo Aris-
ton – que “acrescenta dispositivo ao artigo 312 do De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados José Genoíno e Luiz 
Couto, em 28/05/2009. 
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 30/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 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 15/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.082/08 – do Sr. Walter Brito Neto 
– que “dá nova redação ao art. 5º da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, que “Institui o Código Civil””. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 
01/10/2009) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 1.165/07 – do Senado Federal 
– Tião Viana – (PLS 156/2006) – que “concede inde-
nização por dano moral às pessoas com deficiência 
física decorrente do uso da talidomida e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.955/08 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
destinados ao Ministério da Justiça”. 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.031/07 – do Sr. Indio da Costa 
– que “torna obrigatório para candidatos eleitos cursos 
ministrados pelos Tribunais Eleitorais”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.850/09 – do Sr. Regis de Oli-
veira – que “determina a remessa da sentença de in-
terdição à Justiça Eleitoral”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

B – 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. 

PROJETO DE LEI Nº 969/03 – do Sr. Carlos Nader – 
que “modifica dispositivos da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 1512/2003) 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.855/05 – da Sra. Rose de 
Freitas – que “acrescenta dispositivos ao art. 328 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor 
sobre a destinação dos valores arrecadados no leilão 
de veículos apreendidos e não reclamados por seus 
proprietários”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 128/07 – do Sr. Lobbe Neto – 
que “inclui o tema “Educação Alimentar” no conteúdo 
das disciplinas de Ciências e Biologia, nos currículos 
das escolas de ensino fundamental e médio, respec-
tivamente” (Apensado: PL 325/2007) 
RELATOR: Deputado INDIO DA COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.822/08 – da Sra. Manuela D’ávila 
– que “altera os arts. 283 e 302 da Lei nº 7.565, de 19 
de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Bra-
sileiro de Aeronáutica, para dispor sobre a publicidade 
da Apólice ou Certificado de Seguro”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.454/08 – SUPERIOR TRIBU-
NAL MILITAR – que “dispõe sobre a criação de cargos 
efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas 
nos Quadros de Pessoal da Justiça Militar da União”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.944/08 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação das Funções Comis-
sionadas do INPI – FCINPI, a extinção de cargos em 
comissão do grupo DAS, e altera a Lei no 11.526, de 
4 de outubro de 2007, para dispor sobre a remunera-
ção das FCINPI”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOÍNO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.297/08 – do Sr. Homero Pe-
reira – que “altera o art. 73 da Lei nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), para 
especificar a destinação dos valores arrecadados em 
pagamento de multas por infração ambiental”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 206/09 Do Sr. Carlos Sampaio 
– que “solicita seja indicada, à ANATEL, pela Comis-
são de Defesa do Consumidor, a intervenção junto a 
empresa Telefônica – Telecomunicações de São Paulo 
S/A, nos termos do art. 110, da Lei 9.472/97”. 

REQUERIMENTO Nº 207/09 Do Sr. Filipe Pereira – que 
“requer audiência pública conjunta com a Comissão de 
Viação e Transportes, com o Diretor do DENATRAN, 
o Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça, o Diretor 
do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) 
e o Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) para 
discutirem os procedimentos adotados para o recall 
de veículos automotores”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/01 – do Sr. Henrique Fon-
tana – que “altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que “dispõe sobre os planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde” incluindo os proce-
dimentos preventivos no rol dos serviços a serem 
oferecidos pelas empresas do setor”. (Apensados: 
PL 4078/2001, PL 4367/2001, PL 4469/2001, PL 
4570/2001 (Apensado: PL 4844/2001), PL 7267/2002 
(Apensado: PL 7389/2002), PL 71/2003 (Apensados: 
PL 1349/2003 e PL 4393/2008), PL 156/2003, PL 
311/2003, PL 1603/2003 (Apensado: PL 4075/2004), 
PL 1777/2003, PL 2474/2003, PL 2934/2004 (Apen-
sado: PL 582/2007), PL 3058/2004, PL 3940/2004, PL 
4632/2004, PL 6510/2006, PL 7600/2006, PL 756/2007, 
PL 1942/2007, PL 2901/2008, PL 5024/2009 e PL 
5143/2009) 
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 
PARECER: pela aprovação deste, dos PLs Nºs 
4078/2001, 4367/2001, 4469/2001, 4570/2001, 
71/2003, 311/2003, 1603/2003, 1777/2003, 2934/2004, 
3940/2004, 7600/2006, 756/2007, 4844/2001, 
1349/2003, e 4393/2008, apensados, com substitu-
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tivo, e pela rejeição dos PLs 7267/2002, 156/2003, 
2474/2003, 3058/2004, 4632/2004, 6510/2006, 
1942/2007, 2901/2008, 5024/2009, 5143/2009, 
7389/2002, 4075/2004, e 582/2007, apensados. 
Vista conjunta aos Deputados Celso Russomanno, Di-
mas Ramalho e Walter Ihoshi, em 05/08/2009. 
O Deputado Celso Russomanno apresentou voto em 
separado em 24/09/2009. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.571/08 – do Senado Federal 
– Eduardo Azeredo e Flavio Arns – (PLS 188/2007) – 
que “dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-
entrada, para estudantes e idosos, em espetáculos 
artísticos-culturais e esportivos”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.564/07 – do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “proíbe as empresas do ramo de segu-
ro de veículos automotores a utilizarem o endereço 
residencial do consumidor como fator de risco para 
efeito de cálculo e estipulação do valor do prêmio do 
seguro”. 
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.986/08 – do Sr. Vinicius Car-
valho – que “veda a inscrição de nome de consumi-
dor de serviço público em cadastro de restrição ao 
crédito”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado José Carlos Araújo, em 
16/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.011/08 – do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997, estabelecendo critérios para os preços cobrados 
pela prestação do Serviço Móvel Pessoal”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.019/08 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei nº 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, que “Dispõe so-
bre o condomínio em edificações e as incorporações 
imobiliárias””. 
RELATOR: Deputado VITAL DO RÊGO FILHO. 

PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Vital do Rêgo Filho (PMDB – PB), pela aprovação 
deste, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.146/08 – do Sr. Eliene Lima – 
que “dispõe sobre a alteração dos modelos de veículos 
automotores produzidos pelas montadoras e fabrican-
tes instalados no País”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Carlos Sampaio, em 03/06/2009. 
O Deputado Walter Ihoshi apresentou voto em sepa-
rado em 22/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.379/09 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “acrescenta o § 6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, “que dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outras providências”, para vedar 
a criação e manutenção de banco de dados e cadas-
tro relativos a informações pertinentes à prestação de 
serviços educacionais”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.807/08 – do Sr. Silas Câma-
ra – que “acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997”. 
RELATOR: Deputado ELISMAR PRADO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.389/09 – do Sr. Jovair Arantes 
– que “acrescenta o § 7º ao art. 1º da Lei nº 9.870, de 
23 de novembro de 1999, vedando a cobrança de taxa 
pela realização de prova ou atividade de avaliação de 
aprendizagem em segunda chamada”. 
RELATOR: Deputado FILIPE PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
92/09 – do Sr. Chico Lopes – que “propõe que a Co-
missão de Defesa do Consumidor realize ato de fisca-
lização e controle, com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União, na GEAP – Fundação de Seguridade Social, 
a fim de verificar a aplicação dos recursos por ela re-
cebidos destinados à assistência à saúde do servidor 
público federal ativo ou inativo e de seus familiares”. 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 
Vista ao Deputado José Carlos Araújo, em 
16/09/2009. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-09-09 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.845/09 – do Sr. William Woo 
– que “dispõe sobre a comercialização controlada do 
“ÁLCOOL 70º” (ação bactericida por conter 70% de 
água e 30% de água deionizada) pelas redes de far-
mácias do País”. 
RELATOR: Deputado RICARDO TRIPOLI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.848/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, disciplinando o prazo para registro de consumidor 
inadimplente nos serviços de proteção ao crédito”. 
RELATORA: Deputada ANA ARRAES. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 253/09 Do Sr. Renato Molling e 
Dr. Ubiali – que “requer que esta Comissão realize Au-
diência Pública sobre o veto presidencial ao repasse 
dos recursos para os estados ressarcirem o ICMS”. 

REQUERIMENTO Nº 254/09 Da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – (PDC 374/2007) – que “requer a realização 
de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio, com a finalidade de 
discutir o PDC 374/07, que dispõe sobre a realização 
de plebiscito sobre a retomada do controle acionário 
da Cia. Vale do Rio Doce”. 

REQUERIMENTO Nº 258/09 Do Sr. Edson Ezequiel 
– que “solicita que seja realizado Seminário conjunto 
com as Comissões de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público e de Ciência, Tecnologia, Comunicação 
e Informática da Câmara dos Deputados e a Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática do Senado Federal para debater a Proposta 
de Substituição do recolhimento INSS das Empresas 
sobre a Folha de Pagamento por uma contribuição de 
0,50% sobre a movimentação financeira” 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.662/09 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 975/2008) – que “aprova o texto da 
Emenda à Convenção que estabelece o Conselho de 
Cooperação Aduaneira, adotado em Bruxelas, em 30 
de junho de 2007”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 271/05 – do 
Sr. Luiz Carlos Hauly – que “dispõe sobre o adequado 
tratamento tributário ao ato cooperativo” (Apensados: 
PLP 62/2007, PLP 198/2007 e PLP 386/2008) 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação deste, do PLP 198/2007, e 
do PLP 386/2008, apensados, com substitutivo, e pela 
rejeição do PLP 62/2007, apensado. 
Vista ao Deputado Fernando de Fabinho, em 
10/12/2008. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 497/09 – da 
Comissão Especial destinada ao exame e a avaliação 
da Crise Econômico-Financeira e, ao final, formular pro-
postas ao Poder Executivo e ao País, especificamente 
no que diz respeito à repercussão na Indústria. – que 
“autoriza a divulgação de informações sobre operações 
de importação e exportação”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 135/07 – do 
Sr. Bruno Araújo – que “susta os efeitos da Resolução 
CMED nº 4, de 18 de dezembro de 2006, da Câma-
ra de Regulação do Mercado de Medicamentos, que 
“dispõe sobre o Coeficiente de Adequação de Preços 
– CAP, sua aplicação, e altera a Resolução CMED nº 
2, de 5 de março de 2004”. 
RELATOR: Deputado MIGUEL CORRÊA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Albano Franco, em 19/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.116/08 – do Sr. Bernardo Ariston 
– que “dá nova redação ao art. 178 da Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005 – Lei de Falências”. 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Osório Adriano, em 19/08/2009. 

Os Deputados José Guimarães e Osório Adriano apre-
sentaram votos em separado. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.681/06 – do Senado Federal-
Alvaro Dias – (PLS 181/2005) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar o Fundo de Recuperação Econômica 
de Foz do Iguaçu (Funref) e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON GOETTEN. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.574/08 – do Senado Federal – 
Gerson Camata – (PLS 690/2007) – que “acrescenta 
inciso XVII ao art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências, para considerar abusiva a 
cláusula contratual que obrigue o consumidor a pagar 
pela emissão do carnê de pagamento ou do boleto 
bancário”. (Apensado: PL 2558/2007 (Apensados: PL 
2582/2007, PL 3201/2008 e PL 3294/2008)) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição dos apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 4.251/08 – do Senado Federal– 
Gerson Camata – (PLS 35/2004) – que “altera a Lei 
nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para incluir novas 
hipóteses de aplicação de sanções aos infratores que 
exercem atividades relativas à indústria de petróleo e 
ao abastecimento nacional de combustíveis”. (Apen-
sados: PL 1509/2007 e PL 5158/2009) 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela aprovação deste e dos apensados, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.709/09 – do Senado Federal 
– Gim Argello – (PLS 508/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.710/09 – do Senado Federal 
– Mário Couto – (PLS 515/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exporta-
ção (ZPE) no Município de Castanhal, no Estado do 
Pará”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.719/09 – do Senado Federal 
– Mozarildo Cavalcanti – (PLS 391/2007) – que “dis-
põe sobre a criação de Zonas de Processamento de 
Exportação (ZPE) nos Municípios de Rorainópolis e 
de Caracaraí no Estado de Roraima”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.722/09 – do Senado Federal 
– Wellington Salgado – (PLS 232/2008) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Uberlândia, no Estado 
de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.723/09 – do Senado Federal 
– Gerson Camata – (PLS 133/2008) – que “dispõe 

sobre a criação de Zona de Processamento de Ex-
portação (ZPE) no Município de Colatina, no Estado 
do Espírito Santo”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.724/09 – do Senado Federal – 
Gerson Camata – (PLS 132/2008) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) na região leste do Estado do Espírito Santo”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.735/09 – do Senado Federal 
– Valdir Raupp – que “dispõe sobre a criação de Zona 
de Processamento de Exportação (ZPE) no Município 
de Ji-Paraná, no Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.736/09 – do Senado Federal 
– Flexa Ribeiro – (PLS 356/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Marabá, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.738/09 – do Senado Federal – 
José Maranhão – (PLS 381/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE), no Município de Cabedelo, no Estado da Pa-
raíba”. (Apensado: PL 3863/2008) 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela aprovação deste e do apensado, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.741/09 – do Senado Federal – 
Sérgio Zambiasi – (PLS 361/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Santana do Livramento, no Es-
tado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.767/09 – do Senado Federal – 
Marisa Serrano – (PLS 491/2007) – que “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 3493/2008) 
RELATOR: Deputado ALBANO FRANCO. 
PARECER: pela aprovação deste e do apensado, com 
substitutivo. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.927/99 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “define a Política Nacional de Turismo e 
dá outras providências”. 
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RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.771/03 – do Sr. Milton Mon-
ti – que “obriga empregadores a manterem berçário 
ou creche e e dá outras providências”. (Apensado: PL 
3093/2008) 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do apensado. 
Vista ao Deputado Renato Molling, em 19/08/2009. 

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. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.615/07 – do Sr. Vinicius Car-
valho – que “dispõe sobre o pagamento com cheque 
nos estabelecimentos comerciais e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 
PARECER: pela aprovação deste e das Emendas nºs 
2 e 3 e com aprovação parcial da emenda nº 1, apre-
sentadas na Comissão de Defesa do Consumidor, 
com substitutivo. 
Vista ao Deputado Guilherme Campos, em 
01/04/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.804/09 – da Sra. Elcione Bar-
balho – que “modifica a Lei nº 11.182, de 27 de se-
tembro de 2005, para restringir a aplicação do regime 
de liberdade tarifária na prestação de serviços aéreos 
regulares”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela aprovação. 
O Deputado José Guimarães apresentou voto em se-
parado em 05/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.590/06 – do Sr. Paulo Pimen-
ta – que “modifica a Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 
1995, proibindo a cobrança de assinatura por pontos 
adicionais instalados no domicílio do assinante de ser-
viço de TV a cabo”. (Apensados: PL 7160/2006, PL 
631/2007, PL 2175/2007 e PL 2342/2007) 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação deste, das Emendas apre-
sentadas ao projeto e dos apensados, com substitu-
tivo. 
Vista ao Deputado Miguel Corrêa, em 26/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.528/07 – do Sr. José Otávio 
Germano – que “dispõe sobre a criação de Área de 

Livre Comércio (ALC) no Município de Quaraí, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Guilherme Campos, em 
26/03/2008. 
O Deputado José Guimarães apresentou voto em se-
parado em 23/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.410/07 – do Sr. Vieira da Cunha 
– que “dispõe sobre a criação de Área de Livre Co-
mércio e Desenvolvimento Regional em Municípios da 
Faixa de Fronteira do Estado do Rio Grande do Sul, 
pertencentes às Microrregiões Campanha Ocidental, 
Campanha Central, Campanha Meridional, Jaguarão 
e Litoral Lagunar”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Miguel Corrêa Jr., em 26/03/2008. 
O Deputado Miguel Corrêa Jr. apresentou voto em se-
parado em 09/04/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.661/07 – do Sr. Rodovalho – 
que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
para obrigar as montadoras e importadoras de veículos 
automotores a fornecerem uma garantia de no mínimo 
6 (seis) meses aos compradores de veículos novos, 
nos termos que especifica”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Fernando de Fabinho, em 
10/12/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.691/07 – do Sr. Bruno Araújo 
e outros – que “dispõe sobre o parcelamento, isenção 
de multas e renegociação de débitos da Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social – COFINS 
de responsabilidade das sociedades de advogados 
regularmente inscritas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.765/08 – do Sr. Angelo Vanhoni 
– que “dispõe sobre a relação de Instituições do Poder 
Público e suas Associações de Amigos”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.962/08 – do Sr. Marcelo Tei-
xeira – que “institui forma alternativa de pagamento 
dos débitos relativos a empréstimos e financiamentos 
à rede hoteleira nacional”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Miguel Corrêa, em 09/09/2009. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.685/08 – do Sr. Edigar Mão 
Branca – que “veda a cobrança antecipada de diárias ou 
serviços em hotéis e estabelecimentos congêneres”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.727/08 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera os arts. 139, 142, inciso I, e 147 da Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005, que “Regula a recuperação 
judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da 
sociedade empresária.”” (Apensado: PL 4371/2008) 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda; e pela 
rejeição do apensado. 
O Deputado José Guimarães apresentou voto em se-
parado em 05/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.871/08 – do Sr. Juvenil – que 
“altera o art. 1.030 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que institui o Código Civil”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.283/08 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera os arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, de 
14 de maio de 1996, incluindo o Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial no pólo passivo da relação pro-
cessual, quando o mesmo não for autor, na forma dos 
arts. 56 e 173 da mesma lei”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Elizeu Aguiar, em 27/05/2009. 
O Deputado Miguel Corrêa apresentou voto em sepa-
rado em 07/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.774/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 8.981 de 20 de janeiro de 
1995, que altera a legislação tributária federal e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 4.876/09 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “estabelece contrapartidas para as empresas que 
receberem incentivos fiscais do Governo Federal”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.972/09 – da Sra. Rebecca 
Garcia – que “obriga as empresas a ressarcirem ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) as despesas decor-
rentes da assistência prestada aos seus empregados 
vítimas de acidente do trabalho ou doença profissional 
ou do trabalho”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista ao Deputado Miguel Corrêa, em 12/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.949/09 – do Sr. Beto Faro – 
que “proíbe a adição de gorduras interesterificadas nos 
alimentos destinados ao consumo humano”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.099/09 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “permite que as pequenas empresas pres-
tadoras de serviços e profissionais autônomos pos-
sam manter como sede de sua empresa sua própria 
residência”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.019/09 – do Sr. Júlio Delgado 
– que “altera o art. 2º da Lei nº 4.923, de 23 de de-
zembro de 1965, para permitir a redução da jornada 
de trabalho nos termos que estabelece”. 
RELATOR: Deputado DR. UBIALI. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Miguel Corrêa e Vanes-
sa Grazziotin, em 26/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 6.792/06 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o caput e o inciso II do art. 22 da 
Lei nº 9.492, de 1997, dispondo sobre informações 
exigidas para registro, intimação e emissão do ins-
trumento de protesto”. (Apensados: PL 7445/2006, 
PL 450/2007 (Apensados: PL 900/2007 (Apensado: 
PL 5330/2009) e PL 3213/2008), PL 4188/2008 e PL 
4807/2009) 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
PARECER: pela aprovação deste, da Emenda 1/2006 
da CDEIC, das Emendas nºs 1/2007 a 4/2007ao 
PL 7445/2006 da CDEIC, do PL 7445/2006, do PL 
450/2007, do PL 4188/2008, do PL 3213/2008 e do PL 
5330/2009, apensados, com substitutivo; e pela rejeição 
das Emendas ao Substitutivo nºs 1 a 3 da CDEIC, do 
PL 4807/2009 e do PL 900/2007, apensados. 

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 estruturas destinadas à coleta de óleo de cozi-
nha usado e dá outras providências”. (Apensados: PL 
2075/2007 (Apensado: PL 2116/2007), PL 2076/2007 
(Apensado: PL 2115/2007) e PL 4015/2008) 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
PARECER: pela aprovação deste e dos apensados, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.538/07 – da Sra. Sandra Rosa-
do – que “institui o Programa Nacional para o Fortale-
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cimento da Mineração de Pequeno Porte – Pronamin, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 
Vista ao Deputado Bernardo Ariston, em 10/12/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 2.795/08 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “proíbe a comercialização de capacetes 
para ocupantes de motocicletas e similares com prazo 
de validade inferior à 10 anos”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.830/08 – 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 3676/2008) 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.900/08 – do Sr. Manato – que 
“estabelece a obrigatoriedade do plantio de árvores 
para os casais que quiserem casar ou divorciar, para 
os compradores de veículos zero-quilômetro e para 
as construtoras de imóveis residenciais e/ou comer-
ciais”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
PARECER: pela rejeição deste. 

PROJETO DE LEI Nº 3.873/08 – do Sr. Roberto Rocha 
– que “cria a Zona Franca de São Luís, no Estado do 
Maranhão e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.003/08 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a criação da Área de Livre Comércio 
(ALC) no Município de Franca, Estado de São Pau-
lo”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.438/08 – do Sr. Waldir Neves 
– que “altera o art. 179 da Lei nº 11.101, de 9 de fe-
vereiro de 2005, que “Regula a recuperação judicial, 
a extrajudicial e a falência do empresário e da socie-
dade empresária””. 
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.912/09 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “proíbe a comercialização de bebida ou outro 
produto em recipiente de vidro, nas boates e casas 
noturnas e dá outras providencias”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.349/09 – do Sr. João Dado – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de as fábricas de pro-
dutos que contenham látex gravar em suas embalagens 
advertência sobre a presença dessa substância”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

Tema:

– RELAÇÕES DE TRABALHO EM ATOS DE TER-
CEIRIZAÇÃO -
SETOR PRIVADO E SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA – PL 1621/07.
Requerimento nº 247/09

Convidados:

– Juiz RENATO HENRY SANT´ANNA – Vice-Presidente 
da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho 
– ANAMATRA (Confirmado);
– DAGOBERTO LIMA GODOY – Consultor da Confe-
deração Nacional da Indústria – CNI (Confirmado);
– LAÉRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA – Diretor da Confe-
deração Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo – CNC (Confirmado);
– GUILHERME PAES BARRETO BRANDÃO – Ad-
vogado da Divisão Sindical da Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC 
(Confirmado);
– DENISE MOTTA DAU – Secretária de Relações do 
Trabalho da Central Única dos Trabalhadores – CUT 
(Confirmada);
– JOÍLSON ANTONIO CARDOSO DO NASCIMEN-
TO – Secretário de Relações Institucionais da Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB 
(Confirmado).

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.731/09 – do Senado Fede-
ral – Paulo Otávio – (PLS 136/2003) – que “altera as 
Leis nºs 8.218, de 29 de agosto de 1991, e 10.406, 



53700 Quarta-feira  30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para permi-
tir a produção e a guarda da escrituração em meio 
eletrônico”. 
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.831/09 – do Sr. Beto Faro – 
que “dispõe sobre a proibição da produção, importação 
e comercialização de embalagens, equipamentos e 
outros produtos para lactentes e crianças da primei-
ra infância que contenham em suas composição a 
substância química BISFENOL-A (BPA), e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada REBECCA GARCIA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.713/09 – do Senado Federal 
– Alvaro Dias – (PLS 536/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Foz do Iguaçu, no Estado do 
Paraná”. 
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.856/09 – do Sr. Professor Se-
timo – que “dispõe sobre a criação da Zona de Pro-
cessamento de Exportação (ZPE) de Timon, Estado 
do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ GUIMARÃES. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 16 
HORÁRIO: 10h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.711/07 – do Senado Fede-
ral – (PLS 264/2004) – que “altera a Lei nº 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, para condicionar a pavi-
mentação de vias urbanas à prévia implantação das 
redes de infra-estrutura urbana básica, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CHUCRE. 
PARECER: pela rejeição. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.816/09 – do Sr. José Santana 
de Vasconcellos – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 

Registros Públicos e à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, que instituiu o Código Civil, conferindo aos 
condomínios edilícios a oportunidade de se constituí-
rem como pessoas jurídicas”. 
RELATOR: Deputado JOÃO BITTAR. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Chucre e 
Marcelo Melo, em 16/09/2009. 

Os Deputados Fernando Chucre e Marcelo Melo apre-
sentaram voto em separado em 23/09/2009. 

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 FRANCISCO PRACIANO. 
PARECER: pela aprovação. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E  
MINORIAS 

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 14h 

A – Audiência Pública: 

Tema: Reforma psiquiátrica antimanicomial, em apoio 
à marcha dos usuários de serviços de saúde mental 
a Brasília.

EXPOSITORES

Sr. Marcus Vinícius de Oliveira – Representante da 
Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial 
-Renila;
Sra. Fernanda Otoni – Representante da Comissão 
Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal 
de Psicologia -CFP;
Sr. Josuéliton de Jesus Santos – Representante dos 
usuários de saúde mental;
Sr. Rafael Mendonça Dias – Psicólogo e pesquisador 
da Justiça Global;
Sra. Cirlene Ornellas – Representante dos familiares 
dos usuários.
Obs: Requerimento nº 90/2009 de autoria dos Depu-
tados Luiz Couto e Pedro Wilson. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

REUNIÃO 
LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 09h30min
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A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 270/09 Do Sr. Paulo Rubem San-
tiago – que “requer a realização de audiência pública 
em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias para discutir os dados da PNAD 2008, Pes-
quisa Nacional de Amostragem de Domicílios” 

REQUERIMENTO Nº 271/09 Do Sr. Marcelo Almei-
da – (PL 4952/2009) – que “requerimento para que 
sejam convidados a Coordenadora-Geral de Qualifi-
cação do Fator Humano no Trânsito do DENATRAN, 
Sra. Juciara Rodrigues e o Representante do Ministé-
rio da Educação para, em audiência pública conjunta 
com a Comissão de Viação e Transportes, discutirem 
e analisarem o PL nº 4.952/2009, que institui o “Pro-
grama Segurança no Trânsito” nas escolas das redes 
públicas e privada”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

URGENTE 

PROJETO DE LEI Nº 7.703/06 – do Senado Federal 
– Benício Sampaio – (PLS 268/2002) – que “dispõe 
sobre o exercício da medicina”. 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 
PARECER: pela aprovação deste e do Substitutivo 
adotado pela Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, com emendas; pela aprovação da 
Emenda 2/2009 da CEC e da Emenda 4/2009 da CEC, 
com Subemenda; e pela rejeição da Emenda 1/2009 
da CEC, da Emenda 3/2009 da CEC e da Emenda 
5/2009 da CEC.

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.348-A/05 – do Senado Fede-
ral – Paulo Octávio – (PLS 174/2003) – que “institui o 
Programa de Alfabetização e Cidadania na Empresa 
– Pace”. (Apensado: PL 5769/2005) 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: pela aprovação deste e do PL 5769/2005, 
apensado, na forma do Substitutivo da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. 
Vista ao Deputado Paulo Rubem Santiago, em 
20/05/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.848-A/02 – do Sr. Neuton Lima 
– que “dispõe sobre a comercialização e consumo de 
guloseimas nas escolas de Educação Básica”. (Apen-

sados: PL 2510/2003, PL 6168/2005, PL 6890/2006, 
PL 451/2007 e PL 763/2007) 
RELATOR: Deputado LOBBE NETO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2510/2003, 
do PL 6168/2005, do PL 6890/2006, do PL 451/2007, 
e do PL 763/2007, apensados, na forma do Substitu-
tivo apresentado pela Comissão de Seguridade Social 
e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 723/03 – do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “institui a Bolsa-Universidade, que per-
mite dedução no imposto de renda às pessoas físi-
cas e jurídicas, e dá outras providências”. (Apensa-
dos: PL 3295/2004 (Apensado: PL 3270/2008), PL 
5208/2005, PL 4639/2004 e PL 2096/2007 (Apensado: 
PL 4386/2008)) 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 3295/2004, do 
PL 4639/2004, do PL 5208/2005, do PL 2096/2007, do 
PL 3270/2008, e do PL 4386/2008, apensados. 
Vista ao Deputado Raul Henry, em 08/08/2007. 
O Deputado Jorginho Maluly apresentou voto em se-
parado em 16/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.123-A/03 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “dispõe que toda escola de ensino fundamental 
seja obrigada a dispor de profissional da área de Fo-
noaudiologia”. (Apensado: PL 3155/2004) 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 3155/2004, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.251-A/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação 
de mensagens educativas destinadas à prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis e ao uso de en-
torpecentes, drogas em livros e cadernos escolares”. 
(Apensados: PL 3390/2004 e PL 3437/2004) 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 3390/2004, 
e do PL 3437/2004, apensados, nos termos do Subs-
titutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, 
com subemendas. 

PROJETO DE LEI Nº 6.390-A/05 – do Sr. Jaime Mar-
tins – que “denomina “Viaduto Risoleta Guimarães 
Tolentino Neves”, o novo viaduto para transposição 
do Córrego Monjolos, no Km-595,2 da BR-040/MG, 
no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.964-A/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 
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sobre a obrigatoriedade da existência de laboratórios 
de ciências e de informática nas escola públicas de 
ensino fundamental e médio”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda apro-
vada na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 7.607/06 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre a inclusão da disciplina 
empreendorismo no ensino fundamental, médio, pro-
fissionalizante e educação superior”. (Apensado: PL 
2712/2007) 
RELATOR: Deputado RAUL HENRY. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 7.607/06 
e do PL nº 2.712/07, apensado, com encaminhamento 
de Indicação ao Poder Executivo. 

PROJETO DE LEI Nº 50/07 – do Sr. Neilton Mulim – 
que “regulamenta as atividades dos profissionais de 
artes marciais, capoeira, dança, surf, bodyboard, skate, 
e dá outras providências”. (Apensado: PL 2858/2008 
(Apensado: PL 5222/2009)) 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela incompetência desta Comissão para 
se manifestar sobre o PL 50/2007, e pela aprovação 
do PL 2858/2008, e do PL 5222/2009, apensados, 
com substitutivo. 

Vista à Deputada Alice Portugal, em 08/07/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 224/07 – do Sr. Fábio Souto – 
que “dispõe sobre a gratuidade da primeira emissão e 
registro de diploma de curso superior”. (Apensados: PL 
604/2007, PL 610/2007, PL 1188/2007, PL 1225/2007, 
PL 1425/2007, PL 1743/2007 e PL 3227/2008) 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 604/2007, do 
PL 610/2007, do PL 1188/2007, do PL 1225/2007, do 
PL 1425/2007, do PL 1743/2007, e do PL 3227/2008, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.559/07 – do Sr. Waldir Mara-
nhão – que “acrescenta dispositivo à Lei n° 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, para vincular receitas federais 
à manutenção e desenvolvimento do ensino superior 
das universidades públicas estaduais e municipais”. 
(Apensado: PL 3717/2008) 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.559/07 
e do PL nº 3.717/08, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.308-A/07 – do Sr. Eliene Lima – 
que “acrescenta art. à Lei nº 10.753, de 30 de outubro 
de 2003, que”institui a Política Nacional do Livro””. 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.499/07 – do Sr. Mário Herin-
ger – que “disciplina a relação consumerista no setor 
de audiovisuais no território nacional e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.477/08 – do Sr. Claudio Cajado 
– que “altera o art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional”, para incluir o § 6º”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.546/08 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “torna obrigatório a veiculação de mensagens 
educativas nas capas e contracapas dos cadernos es-
colares adquiridos pela rede pública em todo o País, 
proibindo a veiculação de mensagens promocionais 
de realizações governamentais”. 
RELATOR: Deputado LELO COIMBRA. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.576/08 – do Sr. Izalci – que 
“acrescenta dispositivos às Leis nº 2.613, de 23 de 
setembro de 1955; 8.029, de 12 de abril de 1990 e 
9.766, de 18 de dezembro de 1998; e ao Decreto-Lei 
nº 9.853, de 13 de setembro de 1946”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado João Matos, em 16/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.585/08 – do Sr. Waldir Neves 
– que “torna obrigatória a instalação de portais de de-
tectores de metais nas escolas da rede pública”. 
RELATOR: Deputado IRAN BARBOSA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.706/08 – do Sr. Renato Molling 
– que “altera os arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional”. 
RELATORA: Deputada NILMAR RUIZ. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.722/08 – do Sr. Augusto Car-
valho – que “altera a Lei nº 10.753, de 30 de outubro 
de 2003, que instituiu a Política Nacional do Livro”. 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.782/08 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “institui o Programa Nacional de Residên-
cia Técnica a ser denominado “O Caminho do Primeiro 
Emprego””. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela rejeição, com envio de Indicação ao 
Poder Executivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.088/08 – do Sr. Marcelo Itagiba 
– que “autoriza a instituição, pelos entes da Federação, 
de ponto facultativo destinado a guarda do Dia do Per-
dão, “Yom Kippur”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RODRIGO ROCHA LOURES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.423/08 – do Sr. João Matos – 
que “acrescenta o art. 7-A à Lei nº 11.273, de 6 de fe-
vereiro de 2006, que “autoriza a concessão de bolsas 
de estudo e de pesquisa a participantes de programas 
de formação inicial e continuada de professores para 
a educação básica”” 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.527/08 – do Sr. Otavio Leite – 
que “institui o dia 14 de dezembro, como Dia Nacional 
do Movimento de Vida Independente”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO NASCIMENTO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Lobbe Neto, em 12/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.555/08 – do Sr. Marcelo Al-
meida – que “acrescenta inciso ao art. 13 da Lei nº 
10.753, de 30 de outubro de 2003, que “institui a Po-
lítica Nacional do Livro””. 
RELATOR: Deputado CLÓVIS FECURY. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.606/09 – do Sr. Roberto Brit-
to – que “dispõe sobre a obrigatoriedade do Governo 
Federal a arcar com custos dos livros didáticos des-
tinados aos alunos da Educação Básica das redes 
públicas”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.270/09 – do Sr. Márcio França 
– que “declara Édson Arantes do Nascimento, Pelé, 
Patrono do Futebol Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-10-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.522/08 – do Sr. Ilderlei Cor-
deiro – que “dispõe sobre a doação de óculos e apa-
relhos auditivos aos alunos carentes matriculados na 
rede pública”. 
RELATORA: Deputada ANGELA PORTELA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 04 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 210/09 – Subcomissão Perma-
nente de Assuntos Municipais. – que “solicita ao Presi-
dente do Tribunal de Contas da União auditoria sobre 
os débitos previdenciários dos Municípios”. 

REQUERIMENTO Nº 215/09 Do Sr. Andre Vargas – 
que “solicita realização de Audiência Pública a fim de 
debater o PL nº 343/2007, do Sr. Chico Lopes e ou-
tros, que “assegura reintegração aos trabalhadores 
do Banco do Nordeste do Brasil – BNB demitidos no 
período de 1995 a 2003””. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.477/09 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 913/2008) – que “aprova o texto do 
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, do Acordo 
sobre Cooperação Financeira entre o Brasil e a Repú-
blica Federal da Alemanha sobre o Projeto “Programa 
de Construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas/
Eletrobrás”, celebrado em Brasília, 13 de agosto de 
2008”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 
PARECER: a proferir. 

PROJETO DE LEI Nº 5.664/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre os militares da Polícia Militar do 
Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.936/08 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 456/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Uruaçu, no Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.517/07 – do Senado Federal – 
Papaléo Paes – (PLS 341/2007) – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Constru-
ção Naval do Município de Santana, no Amapá”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 2.724/07 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 451/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Anápolis, no Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 2.938/08 – do Senado Fede-
ral – Paulo Paim – (PLS 609/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Construção Naval do Município de Rio Grande, no Rio 
Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 3.240/08 – do Senado Federal 
– Cícero Lucena – (PLS 563/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a transformar a Escola Agrotécnica 
Federal de Sousa, no Estado da Paraíba, em Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Sousa (Cefet/
Sousa)”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 3.244/08 – da Comissão de 
Legislação Participativa – (SUG 63/2007) – que “dis-
põe sobre a adoção de mecanismos que assegurem 
a eficácia e o cumprimento das leis, a fim de garantir 
o regime democrático, a ordem jurídica e os direitos 
sociais e individuais indisponíveis”. 
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 3.918/08 – do Senado Federal – 
Raimundo Colombo – (PLS 25/2008) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Construção Naval de Itajaí, no Município de mesmo 
nome, no Estado de Santa Catarina”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 3.941/08 – do Senado Federal 
– Marconi Perillo – (PLS 452/2007) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 

Formosa, com sede no Município de Formosa, no Es-
tado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 266/05 – do 
Sr. Zequinha Marinho – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar o Pólo de Desenvolvimento de Tucuruí e 
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento In-
tegrado de Tucuruí”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.782/05 – do Sr. Eduardo Go-
mes – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal do Bico do Papagaio, com sede na 
cidade de Augustinópolis, no Estado do Tocantins, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 5.969/05 – do Sr. Wellington Fa-
gundes – que “autoriza o Poder Executivo a transfor-
mar o Campus Universitário de Rondonópolis da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso (CUR-UFMT) em 
Universidade Federal da Região Sul de Mato Grosso 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 7.582/06 – do Sr. José Otávio 
Germano – que “institui a concessão de bolsas de es-
tudo em cursos de graduação e pós-graduação aos 
membros dos órgãos de segurança pública constantes 
do art. 144 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 25/07 – do Sr. Vicentinho – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Tec-
nológica de Hortolândia/SP” 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 68/07 – do Sr. Felipe Bornier 
– que “dispõe sobre isenção do pagamento de taxas 
em processos seletivos realizados por órgãos e enti-
dades da administração pública a quem doar sangue 
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voluntariamente ou que seja doador de órgãos, nas 
condições que especifica”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária da 
emenda da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 3.156/08 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “autoriza o Poder Executivo a criar campus 
avançado da Universidade Federal do Ceará (UFC) no 
Município de Crateús – CE”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 3.224/08 – do Sr. José Airton Ci-
rilo – que “autoriza o Poder Executivo a instituir Escolas 
Técnicas Federais com sede nas cidades de Aracati e 
Pentecoste, no Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 3.980/08 – do Sr. Vinicius Car-
valho – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Uni-
versidade Federal de Angra dos Reis, no Estado do 
Rio de Janeiro” 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 6.751/06 – do Poder Executi-
vo – que “autoriza a República Federativa do Brasil a 
efetuar doações a iniciativas internacionais de auxílio 
ao desenvolvimento”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto, do Substitutivo da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, e da subemenda da Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 7.254/06 – do Sr. Ronaldo Caia-
do – que “altera a exigibilidade bancária para aplicação 
em crédito rural” 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 

PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e da Emenda da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural e, no mérito, pela rejeição do 
Projeto e da Emenda da CAPADR. 

PROJETO DE LEI Nº 51/07 – do Sr. Neilton Mulim – que 
“institui isenção de tributos federais incidentes sobre 
produtos destinados à alimentação humana”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LES-
SA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da 
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação financeira e orçamentária da emenda da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural. 

PROJETO DE LEI Nº 1.072/07 – do Sr. Silvinho Pec-
cioli – que “cria o Fundo Nacional de Amparo às San-
tas Casas de Misericórdia, destinando-lhe parte da 
arrecadação dos tributos federais incidentes sobre o 
fumo e as bebidas alcoólicas”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária 
do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Seguri-
dade Social e Família. 
O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 12/08/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 1.859/07 – do Sr. Neilton Mulim 
– que “dá nova redação ao inciso IV do art. 1º da Lei 
nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 2.097/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Magalhães Neto – que “acrescenta parágrafo ao artigo 
16 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, que dispõe 
sobre a Contribuição para os Programas de Integra-
ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público e a Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social incidentes sobre a importação de bens 
e serviços e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEPE VARGAS. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen-
tária. 

PROJETO DE LEI Nº 6.497/06 – do Sr. Luiz Bitten-
court – que “concede isenção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados a máquinas, aparelhos, instru-
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mentos e acessórios de uso agrícola”. (Apensado: PL 
6983/2006) 
RELATOR: Deputado ZONTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do PL nº 6.497/06, do PL nº 
6.983/06, apensado, e do Substitutivo da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural. 

PROJETO DE LEI Nº 512/07 – dos Srs. Daniel Almei-
da e Chico Lopes – que “dispõe sobre a reintegração 
no emprego dos funcionários do Banco do Brasil S/A, 
demitidos no período de 1995 a 2002”. (Apensado: 
PL 1272/2007) 
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do PL nº 512/07, do PL nº 
1.272/07, apensado, e da emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 771/07 – da Sra. Solange Ama-
ral – que “altera a Lei Nº 9.514, de 20 de novembro 
de 1997, que “Dispõe sobre o Sistema de Financia-
mento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de 
coisa imóvel e dá outras providências”, para impedir 
que os idosos de baixa renda sejam discriminados na 
contratação de seguro habitacional incidente sobre a 
aquisição da casa própria”. (Apensados: PL 772/2007 
e PL 778/2007) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária PL nº 771/07, dos PL’s nºs 
772/07 e 778/07, apensados, e do Substitutivo da Co-
missão de Seguridade Social e Família; e, no mérito, 
pela rejeição do PL nº 771/07, dos PL’s nºs 772/07 e 
778/07, apensados, e do Substitutivo da CSSF. 

PROJETO DE LEI Nº 2.124/07 – do Sr. Otavio Leite – 
que “institui mecanismo tributário através do Imposto 
de Renda Pessoa Física, para fins de estimulo à aqui-
sição de casa própria por contribuinte, desde que, ex-
clusivamente destinada para sua moradia”. 
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 2.713/07 – do Sr. Vignatti – que 
“altera a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que 
dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos cons-
titucionais relativos à reforma agrária, previstos no Ca-
pítulo III, Título VII, da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.835/08 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “acrescenta § 4º ao art. 21 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para permitir 
que a dona de casa recolha contribuição previdenciá-
ria desde a data do casamento”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto, e da Emenda de Re-
lator da Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 3.752/08 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de 
presença de farmacêutico nas unidades de saúde do 
Sistema Único de Saúde (SUS)”. 
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da 
Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 4.311/08 – do Sr. Paulo Lima 
– que “institui medidas compensatórias para os Mu-
nicípios que sejam sede de unidades prisionais de 
qualquer natureza”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo 
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.754/07 – do Sr. Átila Lira – que 
“dispõe sobre a aplicação de parte das contribuições 
compulsórias dos empregadores sobre a folha de sa-
lários, destinadas às entidades privadas de serviço so-
cial e de formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical, para assegurar a oferta de vagas gratuitas em 
seus cursos”. (Apensado: PL 3153/2008) 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.408/08 – do Sr. José Carlos 
Machado – que “altera o cálculo da contribuição dos 
Municípios para o Programa de Formação do Servidor 
Público – PASEP”. (Apensado: PL 3745/2008) 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.773/09 – do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 20/2008) – que “concede 
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isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
incidente sobre veículos para transporte coletivo de es-
tudantes, quando adquiridos por Prefeituras Municipais, 
pelos Estados e pelo Distrito Federal, bem como por 
profissionais autônomos e suas cooperativas habilita-
dos e dedicados exclusivamente ao transporte escolar”. 
(Apensado: PL 6184/2005 (Apensados: PL 6215/2005, 
PL 6224/2005 (Apensado: PL 6880/2006 (Apensado: 
PL 419/2007)), PL 6879/2006, PL 6521/2006 (Apen-
sados: PL 7190/2006, PL 7355/2006, PL 7532/2006, 
PL 4837/2009, PL 5801/2009, PL 5803/2009 e PL 
5937/2009), PL 602/2007, PL 1452/2007, PL 1958/2007, 
PL 2393/2007, PL 4387/2008, PL 5004/2009 e PL 
5757/2009)) 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.832/09 – do Sr. Paulo Roberto 
Pereira – que “dispõe sobre isenção de IPI de produtos 
de limpeza biodegradáveis”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 4.340/08 – do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comer-
cialização de armas de fogo e munição, sobre o Sis-
tema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.547/09 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo e em comissão e de 
funções comissionadas no Quadro de Pessoal da Se-
cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA  
E CONTROLE 

REUNIÃO ORDINÁRIA E AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 9:30h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

REPRESENTAÇÃO Nº 8/07 – do Wilson Gandolfo 
Filho – que “apresenta denúncias de possíveis irre-
gularidades de desvio indireto de verbas públicas, 
desmandos e procedimentos irregulares realizados 
dentro do Instituto do Coração do Hospital das Clí-

nicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo – INCOR”. 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 
RELATÓRIO PARCIAL: para que seja:

I. dado conhecimento, à Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle (CFFC/CD), do teor do despacho 
proferido pelo Exmo. Sr. Ministro Augusto Nardes, no 
processo TCU nº 019.197/2007-6;
II. solicitado ao TCU, com fundamento no art. 71, IV, 
VI e VII da Constituição:
II.1 no que tange à alínea “B” do Plano de Execução e 
Metodologia de Avaliação, que trata da possibilidade de 
cobrança indevida para fins particulares, decorrrente da 
utilização indevida das dependências do InCor, informar 
se há possibilidade de ocorrência de duplo pagamen-
to – pelo SUS e pelos pacientes – pela prestação dos 
mesmos serviços ambulatoriais e hospitalares; 
II.2 tão logo seu colegiado conclua a apreciação 
acerca das possíveis irregularidades apontadas en-
caminhe cópia do posicionamento final do Tribunal 
à CFFC/CD;e
III. mantida a presente representação até posicionamen-
to final do TCU sobre a existência das irregularidades 
apontadas e adoção das providências que venham a 
ser determinadas. 

REPRESENTAÇÃO Nº 36/08 – do Dalmo Ubiratan 
Bonfim Santos – que “apresenta denúncia sobre irre-
gularidades na utilização de verba pública do Programa 
Nacional de Segurança Pública da União – PRONAS-
CI, para construção de postos policiais com valores 
superfaturados e ainda sobre posse indevida de idéia 
e patente alheia”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: a) para que a Comissão acolha a Repre-
sentação na parte que os fatos relatados se enquadram 
no rol de competências desta Comissão; e b) para que 
a Comissão solicite ao Tribunal de Contas da União 
a verificação de consistência da denúncia, e da exis-
tência de indícios que apontem para a ocorrência de 
sobrepreço na compra de postos policiais, pelo GDF, 
com recursos do PRONASCI, e informe a esta Comis-
são o resultado de sua verificação. 

REPRESENTAÇÃO Nº 10/07 – do Sindicato dos Ser-
vidores e Funcionários Públicos da Prefeitura Munici-
pal de Mariana – que “solicita providências cabíveis 
para que os recursos federais transferidos pela União 
ao Município de Mariana – MG, sejam divulgados às 
entidades, conforme determina a Lei nº 9.452, de 
1997”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREI-
RA. 
RELATÓRIO FINAL: pelo arquivamento. 
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B – Audiência Pública 

Horário: 10 Horas

Tema:

Discutir as providências relativas à organização da 
Copa do Mundo de 2014.
Requerimentos 180 e 224, de 2009, dos Deputados 
Silvio Torres, Rômulo Gouveia e Paulo Rattes, apro-
vados na Comissão de Fiscalização Financeira em 
9/06/2009 e 19/08/2009.

Convidados:

José Roberto Arruda, Governador do Distrito Fede-
ral; e;
Dep. Leonardo Prudente, Pres. da Câmara Legisla-
tiva do Distrito Federal.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 14h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 95/09 Do Sr. Nazareno Fonteles 
– que “solicita a realização de reunião de audiência pú-
blica conjunta com as comissões de Seguridade Social 
e Família e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
com as presenças de representantes do Ministério da 
Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA, da União da Indústria da Cana de Açúcar – 
ÚNICA, do Conselho Federal de Nutricionistsa – CFN, 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 
e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional – CONSEA para debater sobre os possíveis 
malefícios que o consumo excessivo de açúcar causa 
à saúde humana”. 

B – Sugestões: 

SUGESTÃO Nº 124/08 – da Associação Paulista do 
Ministério Público – que “sugere a criação dos arts. 
5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 5-E e 5-F à Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com o objetivo de dar maior transpa-
rência à execução das obrigações contraídas pela 
Administração Pública, nos termos da referida Lei de 
Licitações e Contratos”. 
RELATOR: Deputado ELIENE LIMA. 
PARECER: pela aprovação, nos termos do projeto de 
lei que apresenta. 

SUGESTÃO Nº 162/09 – do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul – que “sugere a realização de reunião 
de audiência pública para discutir o seguro DPVAT, bem 
como mecanismos para melhorar o atendimento”. 
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA. 

PARECER: pela aprovação, nos termos do requeri-
mento que apresenta. 

SUGESTÃO Nº 165/09 – do Conselho de Defesa So-
cial de Estrela do Sul – que “sugere a realização de 
reunião de audiência pública para discutir a situação 
da adoção de crianças no Brasil”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação, nos termos do requeri-
mento que apresenta. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 292/09 Do Sr. Fernando Gabeira 
– que “requer a realização de Mesa Redonda, na Câ-
mara Municipal de Porciúncula – Rio de Janeiro, sem 
ônus para esta Casa, para discutirmos sobre a degra-
dação ambiental causada pelas obras do Mineroduto 
Minas-Rio, de aproximadamente 525 quilômetros de 
extensão, que atravessará os Municípios de Porciúncu-
la, Natividade, Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana, 
no Noroeste do Estado do Rio, e Cardoso Moreira e 
Campos dos Goytacazes, na região Norte fluminense, 
até o porto marítimo e futuras instalações de beneficia-
mento, localizados em São João da Barra/RJ”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

PRIORIDADE 

MENSAGEM Nº 231/08 – do Poder Executivo – (AV 
289/2008) – que “submete à consideração do Con-
gresso Nacional proposta de cessão, ao Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da Biodiversidade, do 
imóvel da União, com área de 135.000ha, situado no 
Município Ribeiro Gonçalves, Estado do Piauí, objeto 
do Processo nº 04911.000303/2004-42, destinado à 
implantação da Estação Ecológica Uruçuína”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo. 
Vista ao Deputado Sarney Filho, em 16/09/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.375/09 
– do Sr. Homero Pereira – que “determina a sustação 
do Decreto nº 6.695, de 15 de dezembro de 2008, que 
dá nova redação ao art. 152-A do Decreto nº 6.514, de 
22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e 
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sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece 
o processo administrativo federal para apuração destas 
infrações e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

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 
654/2007) 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 654/2007, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Moreira Mendes e Valdir 
Colatto, em 23/09/2009. 
O Deputado Hamilton Casara apresentou voto em se-
parado em 11/04/2006. 

PROJETO DE LEI Nº 2.831/08 – do Sr. Max Rosen-
mann – que “define as condições para a exploração de 
espécimes nativas do Euterpe edulis, o palmiteiro”. 
RELATOR: Deputado GERVÁSIO SILVA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Fernando Marroni, em 
05/08/2009. 
O Deputado Fernando Marroni apresentou voto em 
separado em 26/08/2009. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 06-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.956/09 – do Sr. Ricardo Tripoli 
– que “proíbe o abate de chinchila (Chincilla lanigera) 
para comércio de sua pele, no território nacional”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO MARRONI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.963/09 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “cria o Selo Verde “Preservação da 
Amazônia” para produtos oriundos da Zona Franca de 
Manaus (ZFM), e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZÉ GERALDO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.972/09 – do Sr. Antônio Ro-
berto – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, para prever a aplicação de recursos do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço em ações de pro-
teção ambiental”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.973/09 – do Sr. Antônio Ro-
berto – que “institui selo de qualidade ambiental para 
produto de origem animal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 09h30m 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 453/09 Da Sra. Solange Almeida 
– que “requer a realização de Audiência Pública, com a 
presença do Presidente da Eletrobrás; do Secretário de 
Previdência Complementar; do Diretor de Fiscalização 
da SPC; do Diretor Financeiro de Furnas; do Diretor de 
Administração e Finanças da Eletronuclear; do Diretor 
Financeiro da Eletrobrás; de membros da firma Wat-
son Wyatt; da RSM Boucinhas, Campos & Conti; e do 
Presidente do Conselho Deliberativo de Administração 
da Fundação Real Grandeza, para debate acerca de 
supostas irregularidades contábeis que tiveram por ob-
jetivo o incremento artificial do superávit atuarial, por 
meio de cobranças de contribuições acima do devido, 
implicando perdas da capacidade de investimento em 
geração de energia”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.120/05 – do Sr. José Carlos 
Machado – que “regulamenta o art. 19 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, para disciplinar a venda 
ou troca de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo para 
uso doméstico”. (Apensado: PL 5443/2009) 
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO CANUTO. 
PARECER: pela rejeição deste e do PL 5443/2009, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.763/08 – do Sr. Angelo Vanho-
ni – que “isenta as unidades museológicas no âmbito 
do Poder Público Federal, do pagamento das taxas 
referentes ao consumo de energia elétrica”. 
RELATORA: Deputada ROSE DE FREITAS. 
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda adota-
da pela Comissão de Educação e Cultura, com emen-
da. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.834/06 – do Sr. Betinho Rosa-
do – que “acrescenta parágrafo único ao art. 13 da Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, estabelecendo 
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que o fornecimento e a instalação dos equipamentos 
de medição associados à tarifação do serviço prestado 
correrão às expensas da concessionária”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.895/07 – do Sr. Wandenkolk 
Gonçalves – que “altera o art. 25, da Lei nº 10.438, de 
26 de abril de 2002, para estender às cooperativas e 
às colônias de pescadores artesanais os descontos 
especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às 
unidades consumidoras classificadas na Classe Rural”. 
(Apensado: PL 2907/2008) 
RELATORA: Deputada ROSE DE FREITAS. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 2907/2008, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.957/09 – do Sr. Carlos Be-
zerra – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO MARRONI. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 10h30min 

A – Audiência Pública: 

Tema:

Debate sobre o Plano de Gestão 2009/2010 da Com-
panhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM e 
a política de concessão de exploração dos recursos 
minerais, em atendimento aos Requerimentos nºs 297, 
de 2008, e 424 e 437, de 2009, respectivamente de 
autoria dos Deputados Ciro Pedrosa, Fernando Ferro 
e Julião Amin.

Convidados:

Sr. Cláudio Scliar, Secretário de Geologia, Minera-
ção e Transformação Mineral do Ministério de Minas 
e Energia; e
Sr. Walter Lins Arcoverde, Diretor de Fiscalização do De-
partamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 03 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 317/09 Do Sr. Severiano Alves 
– que “requer a realização de Audiência Pública, na 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, com a presença dos representantes dos fabrican-
tes das aeronaves que participam ou participaram do 
Programa FX-2, que visa a reequipar a Força Aérea 
Brasileira com caças de última geração”. 

REQUERIMENTO Nº 320/09 Do Sr. Claudio Cajado – 
que “para que seja convidado o Excelentíssimo Senhor 
CELSO AMORIM, Ministro de Estado das Relações Ex-
teriores, para que esclareça a admissão como abrigado 
na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa, Honduras, do 
Presidente deposto daquele país, Manuel Zelaya, no 
dia 21 de setembro último”. 

REQUERIMENTO Nº 321/09 Do Sr. Damião Feliciano 
– que “requer a aprovação de Moção de repúdio à ação 
contra a Embaixada Brasileira em Honduras”. 

REQUERIMENTO Nº 324/09 Do Sr. Dr. Rosinha – que 
“para que seja apreciada Moção que repudia o cerco 
militar à Embaixada do Brasil em Tegucigalpa e a re-
pressão do governo golpista contra as manifestações 
pacíficas dos partidários do governante legítimo de 
Honduras, Sr. Manuel Zelaya”. 

REQUERIMENTO Nº 325/09 Do Sr. Nilson Mourão – 
que “para que sejam convidados o Senhor FRANCIS-
CO EDUARDO CAMPOS, Secretário de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde; e a Senhora ANA 
STELA HADDAD, Diretora do Departamento de Gestão 
da Educação na Saúde (DEGES), ambos do Ministé-
rio da Saúde, para expor aos parlamentares membros 
desta Comissão, as ações relativas a revalidação de 
diplomas de médicos graduados no exterior”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.665/09 
– da Representação Brasileira no Parlamento do Mer-
cosul. – (MSC 813/2008) – que “aprova os textos do 
Acordo-Quadro de Comércio entre o MERCOSUL e o 
Estado de Israel, assinado em Montevidéu, em 8 de 
dezembro de 2005, e do Acordo de Livre Comércio 
entre o MERCOSUL e o Estado de Israel, assinado 
em Montevidéu, em 18 de dezembro de 2007”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

MENSAGEM Nº 619/09 – do Poder Executivo – (AV 
549/2009) – que “submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo da Convenção sobre o 
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Acesso Internacional à Justiça, assinada na Haia, em 
25 de outubro de 1980”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela aprovação. 

MENSAGEM Nº 670/09 – do Poder Executivo – (AV 
602/2009) – que “submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da Federação 
da Rússia sobre Cooperação Técnico-Militar, assinado 
no Rio de Janeiro, em 26 de novembro de 2008”. 
RELATOR: Deputado ANDRE ZACHAROW. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 11/07 – do 
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “estabelece 
diretrizes para a negociação de atos internacionais que 
regulem as obrigações brasileiras para redução de emis-
sões de gases de efeito estufa e as ações cooperativas 
para enfrentar mudanças climáticas globais decorrentes 
da elevação da temperatura média no planeta”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste. 

PROJETO DE LEI Nº 2.453/07 – da Comissão Parla-
mentar de Inquérito para investigar as causas, conseqü-
ências e responsáveis pela crise do sistema de tráfego 
aéreo brasileiro, desencadeada após o acidente aéreo 
ocorrido no dia 29 de setembro de 2006, envolvendo um 
Boeing 737-800, da Gol (vôo 1907), e um jato Legacy, 
da América ExcelAire, com mais de uma centena de ví-
timas. – que “dispõe sobre o Sistema de Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), a inviolabilidade do 
sigilo de suas investigações e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALDO REBELO. 
PARECER: pela aprovação, com Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.596/09 – do Sr. Capitão Assu-
mção – que “altera os artigos 3º e 41 da Lei nº 9.474, 
de 22 de julho de 1997, que “Define mecanismos para 
a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, 
e determina outras providências””. 
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Nilson Mourão, em 16/09/2009. 
O Deputado Nilson Mourão apresentou voto em sepa-
rado em 24/09/2009. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.051/96 – do Sr. Ricardo Barros 
– que “dispõe sobre a assistência médica, hospitalar 

e educacional gratuita aos ex-combatentes e a seus 
dependentes, prevista no inciso IV do artigo 53 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias”. (Apen-
sados: PL 2712/2000 e PL 4785/2009) 
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO. 
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.051/96 
e dos PL’s nºs 2.712/00 e 4.785/09, apensados, com 
Substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Capitão Assumção e 
Dr. Rosinha, em 27/05/2009. 
O Deputado Dr. Rosinha apresentou voto em separa-
do em 10/06/2009. 
Adiada a votação por falta de “quorum”, em 
19/08/2009.
Adiada a votação por falta de “quorum”, em 
16/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 5.916/09 – do Poder Executivo 
– que “altera os arts. 1º, 11, 16 e 17 e acrescenta os 
arts.7º-A e 7º-B à Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 
1997, que dispõe sobre a reestruturação dos Corpos 
e Quadros de Oficiais e de Praças da Marinha”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO. 
PARECER: a proferir. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 5.924/05 – do Sr. Chico Alencar 
– que “dispõe sobre a gratuidade no transporte cole-
tivo intermunicipal e interestadual para os jovens que 
devam comparecer às atividades referentes à seleção 
para o serviço militar obrigatório”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Jair Bolsonaro, em 16/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 2.292/07 – do Sr. Domingos Dutra 
– que “dispõe sobre a compensação financeira relativa 
ao resultado da exploração de atividades econômicas 
aeroespaciais e afins, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Bonifácio de Andrada, 
Claudio Cajado, Marcondes Gadelha e Raul Jungmann, 
em 16/09/2009. 
O Deputado Claudio Cajado apresentou voto em se-
parado em 23/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.082/08 – do Sr. Homero Perei-
ra – que “reabre o prazo para as ratificações de con-
cessões e alienações de terras feitas pelos Estados 
em faixa de fronteira, altera o art. 7º do Decreto-Lei 
nº 1.414, de 18 de agosto de 1975, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO. 
PARECER: pela aprovação. 
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Vista ao Deputado Nilson Mourão, em 17/12/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 4.274/08 – do Sr. Miguel Martini 
– que “determina que os ocupantes de cargos que re-
presentem o Governo em organizações internacionais 
sejam previamente aprovados pelo Senado Federal”. 
RELATOR: Deputado IBSEN PINHEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.235/09 – do Sr. Paes de Lira – 
que “altera a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, 
que institui o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI, e a Lei nº 4.375, de 17 
de agosto de 1964, Lei do Serviço Militar, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 23/09/2009. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-09-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.273/09 – do Senado Federal – 
Pedro Simon – que “dá nova redação ao art. 3º da Lei 
nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, que 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. 

PROJETO DE LEI Nº 5.844/09 – do Sr. William Woo – 
que “determina a obrigatoriedade de demarcação das 
áreas de pesca, lazer ou recreação das praias banha-
das por mar, lagoas ou rios”. 
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.913/09 – do Poder Executivo 
– que “transforma Funções Comissionadas Técnicas 
– FCT, criadas pelo art. 58 da Medida Provisória nº 
2.229-43, de 6 de setembro de 2001, em cargos do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
em Gratificações de Exercício em Cargo de Confiança 
devida a militares e em Gratificações de Representação 
pelo Exercício de Função devida a militares”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.919/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre o acesso às graduações supe-
riores de militares oriundos do Quadro de Taifeiros da 
Aeronáutica”. 
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 6 
HORÁRIO: 14h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 167/09 Do Sr. Domingos Dutra – 
que “Requer que seja convidado o Ex-Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso para fazer exposição seguida 
de debates sobre a descriminalização da maconha e 
a política de combate às drogas”. 

REQUERIMENTO Nº 169/09 Do Sr. William Woo – que 
“Requer seja convidado o Sr. Paulo Vanucchi, Ministro 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presi-
dência da República, para fazer exposição seguida de 
debates sobre os direitos humanos e a violência urbana, 
e artigo publicado no jornal O Globo de 26 de fevereiro 
de 2009 sob o título ‘Nova política para drogas’”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

URGENTE 

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO 
DE LEI Nº 370-B/07 – do Sr. Luiz Couto – que “Dispõe 
sobre o crime de extermínio de seres humanos, e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 
PARECER: pela aprovação da Emenda nº 1 e pela 
rejeição das Emendas nº 2, 3 e 4. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.842/08 – do Sr. Laerte Bessa 
– que “Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 4.197/08) 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SILVEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 4.197/08, apensado. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
15/4/09. 
O Deputado Guilherme Campos apresentou voto em 
separado em 24/6/09. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.808/07 – do Sr. William Woo – 
que “Altera a Lei nº 5.070, de 1966, com a finalidade 
de permitir o uso dos recursos do FISTEL – Fundo de 
Fiscalização das Telecomunicações – na construção 
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de estabelecimentos prisionais e na compra de equi-
pamentos de segurança”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ITAGIBA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.793/09 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “Altera a Lei nº 5.553, de 6 dezembro de 
1968, para dispor sobre o procedimento para seguran-
ça de cópia de documento de identificação”. 
RELATOR: Deputado WILLIAM WOO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.799/09 – do Sr. Capitão Assu-
mção – que “Estipula carga horária semanal máxima 
para os operadores de segurança que especifica, tais 
como os que compõem os organismos militares esta-
duais, polícia judiciária e guardas municipais”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TENORIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.834/09 – do Sr. Vital do Rêgo 
Filho – que “Proíbe a utilização de cerol ou produto 
industrializado nacional ou importado semelhante que 
possa ser aplicado nos fios ou linhas utilizados para 
manusear os brinquedos conhecidos como ‘pipas ou 
papagaios’”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 09h30min 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 317/09 Do Sr. Nazareno Fonte-
les – que “solicita a realização de reunião de audiência 
pública conjunta com as comissões de Legislação Par-
ticipativa e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
com as presenças de representantes do Ministério da 
Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA, da União da Indústria da Cana de Açúcar – 
ÚNICA, do Conselho Federal de Nutricionistsa – CFN, 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 
e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional – CONSEA para debater sobre os possíveis 
malefícios que o consumo excessivo de açúcar causa 
à saúde humana”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.666/09 
– da Representação Brasileira no Parlamento do Mer-
cosul. – (MSC 218/2009) – que “aprova o texto do 
Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão de 
Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiri-
ços Brasileiros e Uruguaios, para Prestação de Ser-
viços de Saúde, firmado no Rio de Janeiro, em 28 de 
novembro de 2008”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.077/00 – do Sr. Ricardo Ferraço 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimen-
to odontológico pela rede de unidades integrantes do 
Sistema Único de Saúde – SUS. NOVA EMENTA – Al-
tera a Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, para 
explicitar que as ações assistenciais e as atividades 
preventivas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde – 
SUS– incluem aquelas executadas no âmbito de todas 
as profissões de saúde reconhecidas”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela aprovação do Substitutivo do Senado 
ao PL 3077/2000. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.217/07 – do Senado Fede-
ral – Romeu Tuma – que “altera o inciso XIV do art. 
6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para 
incluir a pneumopatia grave e a fibrose cística (mu-
coviscidose) entre os agravos à saúde a cujos por-
tadores é concedida a isenção do imposto de ren-
da sobre os proventos de aposentadoria ou refor-
ma. “. (Apensados: PL 5409/2005 (Apensados: PL 
5682/2005, PL 6005/2005 (Apensados: PL 6700/2006 
e PL 3186/2008), PL 6869/2006, PL 7458/2006, PL 
7496/2006, PL 7511/2006, PL 389/2007, PL 335/2007, 
PL 1882/2007, PL 1970/2007 e PL 2703/2007 (Apen-
sado: PL 2920/2008)), PL 3476/2008, PL 3815/2008, 
PL 4231/2008, PL 4639/2009, PL 5481/2009 e PL 
5737/2009) 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MA-
TOS. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 5737/2009, 
do PL 5682/2005, do PL 6005/2005, do PL 6869/2006, 
do PL 7458/2006, do PL 7496/2006, do PL 7511/2006, 
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do PL 335/2007, do PL 389/2007, do PL 1882/2007, 
do PL 1970/2007, do PL 2703/2007, do PL 6700/2006, 
do PL 3186/2008, do PL 5409/2005, do PL 3476/2008, 
do PL 3815/2008, do PL 4231/2008, do PL 4639/2009, 
do PL 5481/2009, e do PL 2920/2008, apensados, 
com substitutivo. 
Vista ao Deputado Chico D’Angelo, em 16/07/2008. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 786/07 – do Sr. Jorge Tadeu Mu-
dalen – que “estabelece a obrigatoriedade do Poder Pú-
blico oferecer exame de acuidade auditiva e visual para 
os alunos que ingressam no ensino fundamental”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação deste, com Emenda, e da 
Emenda apresentada na Comissão. 
Vista conjunta aos Deputados Alceni Guerra, Ribamar 
Alves e Saraiva Felipe, em 12/08/2009. 
O Deputado José Carlos Vieira apresentou voto em 
separado em 10/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 4.255/08 – do Sr. Vicentinho 
Alves – que “dispõe sobre dedução de imposto de 
renda aos contribuintes que procederem à adoção de 
menores”. 
RELATOR: Deputado ANDRE ZACHAROW. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista à Deputada Rita Camata, em 24/06/2009. 

A Deputada Rita Camata apresentou voto em separa-
do em 30/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 384/07 – do Sr. Dr. Basegio – 
que “dispõe sobre a garantia do diagnóstico precoce 
do câncer de mama e do serviço radiológico do tipo 
mamográfico nas cidades poló”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Dr. Paulo César, em 09/06/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.223/92 – ONAIREVES MOU-
RA – que “dispõe sobre a autorização para as entida-
des desportivas promoverem concursos e sorteios de 
brindes”. (Apensados: PL 3231/2000, PL 4542/1994, 
PL 5315/2001 e PL 1720/1996) 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL 4542/1994, do PL 1720/1996, do PL 3231/2000, e 
do PL 5315/2001, apensados, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Geraldo Resende, em 
17/06/2009. 
O Deputado Geraldo Resende apresentou voto em 
separado em 01/09/2009. 

PROJETO DE LEI Nº 3.037/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação, 

nos hospitais da rede pública, de pontos com solução 
anti-séptica e placas de orientação para a prevenção de 
infecções hospitalares”. (Apensado: PL 5807/2009) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO TRINDADE. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 5807/2009, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.318/08 – do Sr. Antonio Bu-
lhões – que “altera o § 4º do art. 29 do Decreto-Lei nº 
221, de 28 de fevereiro de 1967, que “dispõe sobre a 
proteção e estímulo à pesca e dá outras providências”, 
de forma a possibilitar que pessoas com mais de 60 
anos fiquem dispensadas do pagamento da taxa anual 
para o exercício da pesca amadora”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO ALVES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 508/07 – do Sr. Sérgio Barradas 
Carneiro – que “altera dispositivos do Código Civil, dis-
pondo sobre igualdade de direitos sucessórios entre 
cônjuges e companheiros de união estável”. (Apensa-
dos: PL 2528/2007 e PL 3075/2008) 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2528/2007, e 
do PL 3075/2008, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 714/07 – do Sr. Deley – que 
“estabelece a obrigatoriedade de advertência na em-
balagem e na bula de medicamentos da existência de 
substâncias consideradas “doping” no esporte”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 
PARECER: pela aprovação deste, forma do substitu-
tivo aprovado na Comissão de Turismo e Desporto e 
na Comissão Defesa do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 373/07 – do Sr. Flávio Bezerra – 
que “altera a Lei nº 8.213, de 1991, que dispõe sobre o 
plano de benefícios da Previdência social e dá outras 
providências e a Lei nº 8.212, de 1991, que dispõe so-
bre a organização da seguridade social, institui plano 
de custeio e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Subs-
titutivo 1 da CAPADR. 

PROJETO DE LEI Nº 1.772/07 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta dispositivos aos artigos 27 e 33 da 
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
89/09 – da Sra. Elcione Barbalho e outros – que “pro-
põe que a Comissão de Seguridade Social e Família 
(CSSF) da Câmara dos Deputados realize ato de fisca-
lização e controle para verificar a aplicação de recursos 
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federais transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde/
MS ao Município de Belém, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação e implementação 
na forma descrita no plano de execução e na Metodo-
logia de Avaliação conforme apresentado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.377/02 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, para estabelecer novos critérios de contribuição 
para efeito de comprovação de tempo de atividade de 
contribuinte individual, bem como modifica dispositivos 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que tratam da 
aposentadoria especial”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.127/03 – do Sr. Dr. Pinotti – que 
“dispõe sobre os serviços farmacêuticos de distribuição, 
dispensação e manipulação de medicamentos, produ-
tos para a saúde e outros que especifica, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3189/2004) 
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE. 
PARECER: pela rejeição deste, da Emenda 1/2007 
da CDEIC, da Emenda 1/2008 da CSSF, da Emenda 
2/2008 da CSSF, da Emenda 3/2008 da CSSF, do Subs-
titutivo 1 da CDEIC, e do PL 3189/2004, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 468/07 – do Sr. Flávio Bezerra – 
que “dispõe sobre a criação do Programa de Combate 
e Prevenção ao Câncer de Pele junto aos pescadores 
em todo o território nacional”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.296/07 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de 
abril de 2002, para conceder desconto na tarifa de ener-
gia elétrica consumida por entidades filantrópicas”. 
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE. 
PARECER: pela rejeição. 

Vista à Deputada Cida Diogo, em 24/10/2007. 
O Deputado Eduardo Barbosa apresentou voto em 
separado em 02/07/2008. 

PROJETO DE LEI Nº 1.379/07 – do Sr. Rodovalho – que 
“acrescenta dispositivos ao art. 201 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada RITA CAMATA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.565/07 – da Sra. Andreia Zito 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de banheiros 
públicos em agências bancárias e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 1941/2007 (Apensados: PL 

2881/2008 (Apensado: PL 3286/2008) e PL 2778/2008 
(Apensado: PL 4269/2008))) 
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1941/2007, e 
do PL 3286/2008, apensados, com substitutivo, e pela 
rejeição do PL 2778/2008, do PL 2881/2008, e do PL 
4269/2008, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 1.619/07 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “dispõe sobre a obrigação das prestadoras 
do Serviço Móvel Pessoal de enviar mensagem aos 
seus assinantes quando da realização de campanhas 
de vacinação”. 
RELATOR: Deputado ACÉLIO CASAGRANDE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.045/08 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “cria o Programa Entrada do Idoso nos hospi-
tais e postos de saúde no âmbito de todo o Território 
Nacional”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.155/08 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003, que “Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências”, para tratar da identificação do 
veículo do idoso”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.167/08 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o fornecimento de medi-
camentos para portadores de doenças crônicas de 
baixa prevalência ou rara a pacientes da rede pública 
de saúde e dá outras providências”. (Apensado: PL 
3749/2008) 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 3749/2008, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.271/08 – do Sr. José Santana 
de Vasconcellos – que “modifica a Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, que altera a Legislação Tri-
butária Federal e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.951/09 – do Sr. Nelson Bor-
nier – que “torna obrigatório a permanência de uma 
equipe de primeiros socorros em todos os shopping 
centers, hipermercados, supermercados e estabe-
lecimentos congêneres de grande porte e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.203/09 – do Sr. Arlindo China-
glia – que “dispõe sobre as comissões intergestores 
do Sistema Único de Saúde e suas respectivas com-
posições e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.389/04 – do Sr. João Campos – 
que “dispõe sobre a gratuidade do traslado interestadual 
de cadáveres ou restos mortais humanos, bem como 
de órgãos e tecidos humanos para fins de transplante, 
por empresas brasileiras de transporte aéreo”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação parcial, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Nazareno Fonteles e 
Saraiva Felipe, em 24/10/2007. 
O Deputado Nazareno Fonteles apresentou voto em 
separado, 28/11/2007. 

PROJETO DE LEI Nº 5.177/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta dispositivo à Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para garantir seguro 
de vida aos jornalistas profissionais”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.312/05 – dos Srs. Luiz Carlos 
Hauly e Rafael Guerra – que “dispõe sobre a criação 
do Fundo Nacional de Financiamento da Saúde – FUN-
PROSUS e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 5.635/05 – do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “regulamenta a profissão de Protesista / 
Ortesista”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO TRINDADE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Nazareno Fonteles, em 
02/07/2008. 
O Deputado Nazareno Fonteles apresentou voto em 
separado em 09/07/2008. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-09-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.697/06 – da Sra. Luci Choinacki 
e outros – que “equipara a mulher que exerce ativida-
de 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”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.524/08 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “estabelece limites de intensidade sonora 
para tocadores pessoais de música em formato digi-
tal”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ C. STANGARLINI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.938/09 – do Sr. Edmilson Va-
lentim – que “dispõe sobre as condições para a con-
cessão de isenção e remissão da contribuição anual 
devida aos Conselhos de Fiscalização de Profissões 
Regulamentadas”. (Apensados: PL 5725/2009 e PL 
5820/2009) 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.137/09 – do Sr. Milton Monti 
– que “dispõe sobre informações quanto à origem e 
qualidade da água utilizada em instalações hidráulicas 
e sanitárias de hotéis”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.197/09 – do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta, no Código Civil, causa de perda 
do poder familiar”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.210/09 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade do enriquecimento 
com cálcio em bebidas à base de soja e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 5.216/09 – do Sr. Maurício Ran-
ds – que “acrescenta parágrafos à Lei nº 11.736, de 
10 de julho de 2008, com o objetivo de instituir uma 
“Semana Nacional de Educação, Conscientização e 
Orientação sobre a Doença de Alzheimer”, e dá outras 
providências. Acrescenta parágrafos à Lei 11.736, de 
10 de julho de 2008, com o objetivo de instituir uma 
“Semana Nacional de Educação, Conscientização e 
Orientação sobre a Doença de Alzheimer”, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.290/09 – do Sr. Antônio Roberto 
– que “institui o Dia Nacional dos Direitos Fundamen-
tais da Pessoa com Transtornos Mentais”. 
RELATOR: Deputado MARCELO SERAFIM. 

PROJETO DE LEI Nº 5.297/09 – da Sra. Dalva Figuei-
redo – que “altera o art. 16 da Lei nº 11.340, de 07 de 
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer 
que a ação penal nos crimes de violência doméstica e 
familiar contra a mulher é pública e incondicionada”. 
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RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.313/09 – do Senado Federal– 
Expedito Júnior – que “altera a Lei nº 9.506, de 30 de 
outubro de 1997, para impedir a aposentadoria, pelo 
Plano de Seguridade Social dos Congressistas, de par-
lamentar que tenha perdido o mandato de acordo com 
o art. 55 da Constituição Federal por ato ou omissão 
ilícitos relacionados a recursos públicos”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.378/09 – do Sr. Leonardo Vile-
la – que “altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ-
dência Social e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada SOLANGE ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.383/09 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera a Lei nº 9.503 de 23 setembro de 
1997– Código de Trânsito Brasileiro – para determi-
nar que o valor da taxa para renovação do Exame de 
Aptidão Física e Mental será gratuita ao condutor com 
mais de sessenta e cindo anos de idade”. 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.400/09 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “institui o Dia Nacional do Portador de 
Hepatite Crônica a ser celebrado no dia 19 de maio 
de cada ano”. 
RELATOR: Deputado OTAVIO LEITE. 

PROJETO DE LEI Nº 5.431/09 – do Sr. Antonio Bulhões 
– que “dispõe sobre a prescrição das multas previstas 
no Estatuto da Criança e do Adolescente”. 
RELATOR: Deputado LEANDRO SAMPAIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.436/09 – do Sr. Henrique Edu-
ardo Alves – que “revoga o art. 10 da Lei nº 9.527, de 
10 de dezembro de 1997, que veda o recebimento de 
aposentoria ou pensão por intermédio de conta cor-
rente conjunta”. 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.441/09 – do Sr. Mário Heringer 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefí-
cios da Previdência Social e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 6039/2009) 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.445/09 – do Sr. Ratinho Junior 
– que “altera o § 3° do art. 16 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 

PROJETO DE LEI Nº 5.450/09 – do Sr. Eliene Lima 
– que “dispõe sobre a busca imediata, por parte dos 
órgãos de segurança pública, de pessoas desapareci-

das que sejam portadores de deficiência física, mental 
ou sensorial”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.465/09 – do Sr. João Oliveira 
– que “altera o art. 132 da Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, para reduzir a composição do Conselho 
Tutelar a três membros em Municípios com menos de 
cinco mil habitantes”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.477/09 – do Sr. Dr. Ubiali – que 
“altera a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que 
“Dispõe sobre a organização da Assistência Social”, 
acrescentando Seção I-A em seu Capítulo IV e art. 
28-B, para instituir o Pecúlio da Criança e do Adoles-
cente Carente”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 5.494/09 – do Sr. Capitão Assu-
mção – que “torna obrigatório o check-up neurológico 
em pessoas com idade igual ou superior a 50 anos”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.511/09 – da Sra. Solange Al-
meida – que “institui auxílio financeiro ao(s) adotante(s) 
de crianças e adolescentes irmãos”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO VILELA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.515/09 – do Sr. Dr. Talmir – 
que “altera os arts. 1.583 à 1.586 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, Código Civil, para aprimorar a 
regulação sobre guarda compartilhada”. 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.523/09 – do Sr. Márcio França 
– que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
para tornar invioláveis os Conselheiros Tutelares, por 
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.562/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “acrescenta § 9º ao art. 57 da Lei nº 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, que “dispõe sobre os regis-
tros públicos, e dá outras providências””. (Apensado: 
PL 6058/2009) 
RELATOR: Deputado JOSÉ C. STANGARLINI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.580/09 – do Sr. Fernando 
Chiarelli – que “inclui art. 132-A na Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, para assegurar o pagamento de 
benefício previdenciário após decisão favorável em 
primeira instância”. 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 5.659/09 – do Senado Federal 
– Romeu Tuma – (PLS 450/2008) – que “acrescen-
ta dispositivo à Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, estabelecendo para o portador de hepatopatia 
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grave o direito à aposentadoria integral por invalidez 
permanente”. 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 

PROJETO DE LEI Nº 5.672/09 – do Sr. Carlos Bezerra 
– que “obriga os hospitais de todo o país a manter em 
local visível de suas dependências aviso informando 
sobre o direito da parturiente a acompanhante”. 
RELATOR: Deputado ANDRE ZACHAROW. 

PROJETO DE LEI Nº 5.677/09 – do Sr. Marcelo Itagiba 
– que “equipara o condomínio edilício à microempresa, 
para efeito de benefícios administrativos, tributários e 
previdenciários a ela previstos em Lei”. 
RELATOR: Deputado MOISES AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.685/09 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “cria o Estatuto de Saúde e Segurança 
Doméstica e Familiar do Homem e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

PROJETO DE LEI Nº 5.694/09 – do Sr. Capitão Assu-
mção – que “dispõe sobre a imunização de mulheres 
com a vacina contra o papilomavírus humano (HPV), 
na rede pública do Sistema Único de Saúde de todos 
os estados e Municípios brasileiros, nas condições 
especificadas, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada BEL MESQUITA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.699/09 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o incentivo para médicos e 
odontólogos atuarem em Municípios com população de 
até vinte mil habitantes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.730/09 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que “dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde””. 
RELATOR: Deputado CARLOS BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.732/09 – do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 216/2007) – que “permite que o 
trabalhador com mais de 60 (sessenta) anos de idade 
e aquele que receba benefício de prestação continua-
da devido à pessoa portadora de deficiência e ao ido-
so, de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, saquem seus recursos acumulados no Fundo 
de Participação PIS-Pasep”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.806/09 – do Sr. Francisco 
Rossi – que “dispõe sobre a isenção para as pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, legal-
mente qualificadas como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público, do pagamento de tarifas 
bancárias”. 

RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.826/09 – do Sr. Ciro Pedrosa – 
que “altera a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, para 
permitir a declaração de utilidade pública de fundações 
e associações comunitárias que explorem o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária há mais de três anos, con-
tados da data da publicação da respectiva portaria de 
autorização pelo Ministério das Comunicações” 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 

PROJETO DE LEI Nº 5.899/09 – do Senado Federal– 
Kátia Abreu – (PLS 109/2007) – que “altera a Lei nº 
9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regula o § 7º do 
art. 226 da Constituição Federal, que trata do plane-
jamento familiar, estabelece penalidades e dá outras 
providências, para incluir o câncer de próstata entre 
as doenças cujo controle e prevenção devem integrar 
o programa de atenção integral à saúde masculina 
no âmbito do Sistema Único de Saúde e assegurar o 
oferecimento de aconselhamento genético nos casos 
em que haja indicação clínica”. 
RELATOR: Deputado ALCENI GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.914/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão 
e funções de confiança destinados ao Instituto Nacio-
nal do Seguro Social – INSS, e cria cargos efetivos de 
Perito Médico Previdenciário”. 
RELATOR: Deputado GERMANO BONOW. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 10h 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 274/09 Do Sr. Daniel Almeida 
– que “requer seja realizado Seminário conjunto no 
âmbito das Comissões de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, Desenvolvimento Econômico 
Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática e Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado 
Federal para debater a Proposta de Substituição do 
recolhimento INSS das Empresas sobre a Folha de 
Pagamento por uma contribuição de 0,50% sobre a 
movimentação financeira”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.394/09 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
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Nacional – (MSC 703/2008) – que “ Aprova o texto do 
Acordo Acordo por Troca de Notas, entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
da Noruega, sobre o Exercício de Atividade Remunera-
da por parte de Dependentes de Pessoal Diplomático, 
Consular, Militar, Administrativo e Técnico, concluído 
em Brasília, 15 de maio de 2008”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.664/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre os militares da Polícia Militar do 
Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 
PARECER: pela aprovação deste, com emendas; pela 
aprovação das emendas apresentadas na Comissão nºs 
13, 36, 44, 45, 46, 52, 54, 55, 56 e 57; pela aprovação 
das emendas nºs 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 44, 
45, 46, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70 , 76, 79, 80 e 81, com subemendas; e pela 
rejeição das emendas nºs 6, 7, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 
27, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 
53, 59, 60, 61, 62, 71, 72, 73, 74, 75, 77 e 78. 
Vista conjunta aos Deputados Daniel Almeida e Se-
bastião Bala Rocha, em 16/09/2009. 
O Deputado Sebastião Bala Rocha apresentou voto 
em separado em 23/09/2009. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.413/08 – do Poder Executivo 
– que “regulamenta o exercício da Arquitetura e Ur-
banismo, cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS BUSATO. 
PARECER: pela aprovação deste, das emendas nºs 
2,4,9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, com substi-
tutivo, e rejeição das emendas nºs 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 14 e 23. 
Vista conjunta aos Deputados Jorginho Maluly, Manuela 
D’ávila e Marcio Junqueira, em 23/09/2009. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 7.063/02 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “dispõe sobre o exercício profissional de 
Técnico em Óptica e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 795/03 – do Sr. Leonardo Piccia-
ni – que “dispõe sobre a regulamentação da atividade 
profissional de Psicomotricista e autoriza a criação 
dos Conselhos Federal e Regionais de Psicomotri-
cidade”. 
RELATOR: Deputado VINICIUS CARVALHO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.232/04 – do Sr. Confúcio Mou-
ra – que “regulamenta a profissão de taxista e dá ou-
tras providências”. (Apensados: PL 3272/2004, PL 
3953/2004 e PL 5509/2009) 
RELATOR: Deputado EDGAR MOURY. 
PARECER: pela aprovação deste e dos PLs 3.272/04, 
3.953/04, e 5.509/09, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.432/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “regulamenta o exercício da profissão de 
Investigador Particular “. 
RELATOR: Deputado JOÃO CAMPOS. 
PARECER: pela rejeição deste e das emendas 1/06 e 
2/06 apresentadas na CTASP. 

PROJETO DE LEI Nº 326/07 – do Sr. Jorge Tadeu 
Mudalen – que “dispõe sobre o exercício da profissão, 
o cadastramento e a fiscalização dos prestadores de 
serviços de chaveiro e de instalação de sistemas de 
segurança, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.229/07 – do Sr. Eduardo Gomes 
– que “regulamenta o exercício da atividade, define as 
atribuições do Perito Judicial e do Assistente Técnico 
e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.407/07 – do Sr. Professor Vic-
torio Galli – que “dispõe sobre a regulamentação da 
profissão de Teólogo”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.438/07 – do Sr. Paulo Bornhau-
sen – que “dispõe sobre o exercício da profissão de 
Supervisor de Segurança Portuária”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 
PARECER: pela rejeição deste. 

PROJETO DE LEI Nº 2.631/07 – do Sr. Brizola Neto 
– que “regulamenta a profissão de Disc-Jockey – DJ 
e Vid-Jockey – VJ”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.667/07 – do Sr. Waldir Maranhão 
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
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Magistério da Educação Básica e autoriza a criação 
do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais do 
Magistério da Educação Básica”. 
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.525/08 – do Sr. Tadeu Filippelli 
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
designer de interiores”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.438/09 – do Sr. Paulo Rattes 
– que “dispõe sobre a prorrogação das concessões 
de geração de energia elétrica, anteriores a 11 de de-
zembro de 2003, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 12 
HORÁRIO: 11h30min 

A – Audiência Pública: 

Tema:

Debater o Projeto de Lei n° 5.798/09, que “Institui o 
Programa de Cultura do Trabalhador, cria o Vale-Cultura 
e dá outras providências”.
( Requerimentos nºs. 269/09-CTASP – da Deputada 
Manuela d’Ávila e 268-CEC – da Deputada Alice Por-
tugal )

Convidados:

Srª Cláudia Lúcia Pimentel Martins da Silva – Coor-
denadora de Imposto de Renda do Ministério da Fa-
zenda, 
Sr. José Luiz Herência – Secretário de Políticas Cul-
turais do Ministério da Cultura, e
Representante da Classe Artística/Cultural.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.443/08 – do Sr. Paulo Lima 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exames 
clínicos toxicológicos periódicos para policiais civis, 
militares e federais, agentes de trânsito estaduais e 
guardas municipais”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.924/09 – do Sr. Mauro Nazif 
– que “dispõe sobre o Piso Salarial do Enfermeiro, do 
Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem 
e da Parteira”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.961/09 – do Sr. Otavio Leite 
– que “dispõe sobre a publicidade oficial em jornais 
intitulados alternativos, de bairros ou regionais, de 
todo o País”. 
RELATOR: Deputado GLADSON CAMELI. 

PROJETO DE LEI Nº 5.187/09 – do Sr. Severiano Al-
ves – que “dispõe sobre a profissão de fotógrafo e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.396/09 – do Poder Executivo 
– que “altera o inciso V do art. 108 da Lei nº 6.880, de 
9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Militares, para incluir a esclerose múltipla no rol 
das doenças incapacitantes”. 
RELATOR: Deputado LAERTE BESSA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.536/09 – do Poder Executi-
vo – que “autoriza a União a doar ao Estado de Mato 
Grosso as áreas de domínio federal nas Glebas de-
nominadas Maiká, em litígio na Ação Cível Originária 
nº 488, que tramita no Supremo Tribunal Federal, e 
Cristalino/Divisa, de que trata a Ação Discriminatória 
nº 00.00.04321-4, suspensa por decisão do STF na 
Reclamação nº 2646”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.828/09 – do Sr. Capitão Assu-
mção – que “regulamenta o exercício das atividades 
dos profissionais denominados “baristas”, estabelece 
regras gerais para a regulação deste serviço e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.836/09 – do Sr. Ricardo Barros 
– que “altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
que “dispõe sobre sanções aplicáveis aos agentes pú-
blicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício 
de mandato, cargo, emprego ou função na administra-
ção pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 
providências””. 
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.873/09 – do Sr. Dr. Rosinha – 
que “concede isenção da “contribuição sindical”, a que 
se referem os artigos 579 e 580 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aos profissionais inscritos nos Con-
selhos de Fiscalização de profissões regulamentadas 
que tenham pago a respectiva anuidade no exercício 
financeiro correspondente” 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.874/09 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “acrescenta dispositivos à CLT (Decreto-
Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943), dispondo sobre 
o procedimento conjunto de jurisdição voluntária na 
Justiça do Trabalho, para possibilitar a homologação 
de acordo extrajudicial firmado pelos interessados”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 5.894/09 – do Poder Executivo 
– que “transforma cargos vagos da Carreira da Previ-
dência, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei 
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, em cargos de 
Analista Ambiental, da Carreira de Especialista em 
Meio Ambiente, de que trata a Lei nº 10.410, de 11 de 
janeiro de 2002, estende a indenização, de que trata o 
art. 16 da Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, aos 
titulares de cargos de Analista Ambiental e de Técnico 
Ambiental da Carreira de Especialista em Meio Am-
biente e aos titulares dos cargos integrantes do Plano 
Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente 
e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis – IBAMA – PECMA, de 
que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, 
integrantes dos Quadros de Pessoal do IBAMA e do 
Instituo Chico Mendes, nas condições que menciona, 
altera a Lei nº 10.410, de 2002, que cria e disciplina 
a carreira de Especialista em Meio Ambiente, e a Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre 
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e me-
canismos de formulação e aplicação”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.895/09 – do Poder Executivo 
– que “transforma cargos vagos das Carreiras da Pre-
vidência, da Saúde e do Trabalho, estruturada pela Lei 
no 11.355, de 19 de outubro de 2006, e da Seguridade 
Social e do Trabalho, estruturada pela Lei no 10.483, de 
3 de julho de 2002, em cargos do Plano de Carreiras 
de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do 
Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial, de que trata a Lei no 11.355, 
de 19 de outubro de 2006, e do Plano Especial de Car-
gos da Cultura, de que trata a Lei no 11.233, de 22 de 
dezembro de 2005, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.896/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a licença à gestante e à adotante, 
as medidas de proteção à maternidade para militares 
grávidas e a licença-paternidade, no âmbito das For-
ças Armadas”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.897/09 – do Sr. Lincoln Por-
tela – que “proíbe a inclusão do nome do trabalhador 
que ajuizou reclamação trabalhista contra seu empre-

gador em listas cadastrais de entidades de qualquer 
natureza”. 
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.903/09 – do Senado Federal 
– João Pedro – (PLS 355/2008) – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar campus do Instituto Federal do 
Amazonas, no Município de Humaitá”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.904/09 – do Senado Federal 
– Cícero Lucena – (PLS 377/2008) – que “autoriza o 
Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal da 
Paraíba, no Município de Guarabira”. 
RELATOR: Deputado MAJOR FÁBIO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.905/09 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 428/2009) – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar a Escola Técnica de Borrazópo-
lis, vinculada à Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná – UTFPR”. 
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.909/09 – do MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DA UNIÃO – que “dispõe sobre o Quadro de Pes-
soal e a Estrutura Organizacional do Conselho Nacional 
do Ministério Público, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.910/09 – do Supremo Tribu-
nal Federal – (MSC 148/2009) – que “cria, no âmbito 
do Conselho Nacional de Justiça, o Departamento de 
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário 
e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducati-
vas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MALULY. 

PROJETO DE LEI Nº 5.911/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação e a transformação de 
cargos de Agências Reguladoras, referidos na Lei nº 
10.871, de 20 de maio de 2004”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 5.912/09 – do Poder Executivo – 
que “dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
destinados ao Ministério das Relações Exteriores, e dá 
nova redação ao inciso XIX do art. 29 da Lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.917/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre os valores das parcelas remune-
ratórias dos integrantes das Carreiras e do Plano Es-
pecial de Cargos do DNIT, de que trata a Lei nº 11.171, 
de 2 de setembro de 2005, da Carreira de Analista de 
Infraestrutura e do cargo isolado de Especialista em 
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Infraestrutura Sênior, de que trata a Lei nº 11.539, de 
8 de novembro de 2007, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.918/09 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre o prazo para formalizar a opção 
para integrar o Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, 
Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, 
de que trata o art. 28-A da Lei nº 11.355, de 19 de ou-
tubro de 2006; a Gratificação de Qualificação – GQ, 
de que tratam as Leis nºs 11.355, de 2006, e 11.907, 
de 2 de fevereiro de 2009; as tabelas da Gratificação 
de Desempenho de Atividade de Ciência, Tecnologia, 
Produção e Inovação em Saúde Pública – GDACTSP, 
de que trata a Lei nº 11.355, de 2006; o Plano de Car-
reiras e Cargos do IPEA, de que trata a Lei nº 11.890, 
de 24 de dezembro de 2008; a Carreira de Perito Mé-
dico Previdenciário e a Carreira de Supervisor Médi-
co-Pericial, de que trata a Lei nº 11.907, de 2009; as 
Carreiras da área Penitenciária Federal, de que trata 
a Lei nº 11.907, de 2009; a integração ao Plano Espe-
cial de Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, 
de que trata a Lei nº 11.907, de 2009, de cargos vagos 
redistribuídos para o Quadro de Pessoal do Ministério 
da Fazenda; os cargos em exercício das Atividades de 
Combate e Controle de Endemias; a Gratificação Es-
pecífica de Produção de Radioisótopos e Radiofárma-
cos – GEPR – de que trata a Lei nº 11.907, de 2009; 
a transposição de cargos do PGPE, de que trata a Lei 
nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, para o Plano de 
Carreiras e Cargos do Hospital das Forças Armadas 
– PCCHFA; o enquadramento dos servidores titulares 
dos cargos de provimento efetivo de Professor do En-
sino Básico Federal e de Professor do Ensino Básico 
Federal dos Ex-Territórios na Carreira de Magistério 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que tra-
ta a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008; a ta-
bela de valores da Gratificação de Apoio à Execução 
da Política Indigenista – GAPIN, de que trata a Lei nº 
11.907, de 2009; a tabela de valor do ponto da Gratifi-
cação de Desempenho de Atividades Administrativas 
do DNPM – GDADNPM, e da Gratificação de Desem-
penho de Atividades Administrativas do Plano Especial 
de Cargos do DNPM – GDAPDNPM, de que trata a Lei 
nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004; a Carreira do 
Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º de 
abril de 2004; a possibilidade da aplicação do instituto 
da redistribuição de servidores para a Suframa e para 
a Embratur; a Gratificação Temporária das Unidades 
dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública 
Federal – GSISTE, de que trata a Lei nº 11.356, de 19 
de outubro de 2006; os servidores da extinta Fundação 
Roquette Pinto cedidos nos termos do inciso I do art. 
22 e do art. 23 da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998; 

as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente 
de Chancelaria, de que trata a Lei nº 8.829, de 22 de 
dezembro de 1993; o exercício no âmbito do Subsiste-
ma Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público 
Federal – SIASS; a licença por motivo de doença em 
pessoa da família e o afastamento para participação 
em programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País, 
de que tratam respectivamente os arts. 83 e 96-A da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; a transposi-
ção de cargos do PGPE, de que trata a Lei nº 11.357, 
de 19 de outubro de 2006, para o Plano Especial de 
Cargos da Cultura, de que trata a Lei nº 11.233, de 
22 de dezembro de 2005; revoga dispositivos da Lei 
nº 11.046, de 2004, e da Lei nº 11.357, de 2006, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.504/08 – do Sr. Zenaldo 
Coutinho – que “dispõe sobre a Classificação 

Brasileira de Ocupações – CBO e dá outras pro-
vidências”. 

RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 14h 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.310/09 – do Sr. Beto Albuquer-
que – que “dispõe sobre a compensação de débitos 
tributários a ser feita por entidade desportiva da moda-
lidade futebol que realizar obras de construção, moder-
nização e reforma de seu estádio escolhido para sediar 
jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014”. 
RELATOR: Deputado VALADARES FILHO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 757/07 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “dispõe sobre o Fundo de Incentivo ao 
Esporte Olímpico”. (Apensado: PL 3616/2008) 
RELATOR: Deputado LUPÉRCIO RAMOS. 
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do PL 
3616/2008, apensado, conforme emenda. 
Vista ao Deputado Otavio Leite, em 16/09/2009. 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 02-10-09 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.637/08 – do Sr. Moreira Men-
des – que “altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 
1980, para permitir a concessão de visto a estran-
geiro portador de documento de viagem emitido por 
governo não reconhecido pelo Brasil”. (Apensado: PL 
5955/2009) 
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO CADOCA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.760/09 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “considera a vaquejada prática desportiva 
formal”. 
RELATOR: Deputado JERÔNIMO REIS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.862/09 – do Sr. Valadares Filho 
– que “dispõe sobre concessão de incentivos fiscais do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, a 
empresas de turismo que empreguem, no seu quadro 
de funcionários, jovens oriundos de programas sociais 
do Governo Federal na condição de Aprendiz, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado FÁBIO FARIA. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

SEMINÁRIO 
LOCAL: Auditório Nereu Ramos 
HORÁRIO: 09h 

A – Seminário: 

I SEMINÁRIO FERROVIÁRIO

“A realidade do Transporte Ferroviário de Carga, Trem 
Turístico e Trem de Alta Velocidade no Brasil”.

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

8h30 – CREDENCIAMENTO

9h – 10h – SOLENIDADE DE ABERTURA
Deputado Michel Temer – Presidente da Câmara dos 
Deputados (a confirmar);
Senador José Sarney – Presidente do Senado Fede-
ral (a confirmar);
Dilma Rousseff – Ministra Chefe da Casa Civil (a con-
firmar);
Alfredo Nascimento – Ministro de Estado dos Trans-
portes (a confirmar);
Luiz Barreto – Ministro de Estado do Turismo (a con-
firmar);

Márcio Fortes – Ministro de Estado das Cidades (a 
confirmar);
Aécio Neves – Governador do Estado de Minas Ge-
rais (a confirmar);
José Serra – Governador do Estado de São Paulo (a 
confirmar);
Júlio Lopes – Secretário de Estado de Transportes do 
Rio de Janeiro e Representente do Governador do 
Estado do Rio de Janeiro;
Deputado Jaime Martins – Presidente da Comissão 
de Viação e Transportes;
Gherardo La Francesca – Embaixador da Itália;
Kyong Lim Choi – Embaixador da República da Co-
réia;
Ken Shimanouchi – Embaixador do Japão;
Bruno Batista – Diretor-Executivo da Confederação 
Nacional do Transporte – CNT;
Marcello Spinelli – Presidente do Conselho da As-
sociação Nacional dos Transportadores Ferroviários 
– ANTF;
Rodrigo Vilaça – Diretor-Executivo da Associação Na-
cional dos Transportadores Ferroviários – ANTF;
Vicente Abate – Presidente da Associação Brasileira 
da Indústria Ferroviária – ABIFER;
Sávio Neves – Presidente da Associação Brasileira das 
Operadoras de Trens Turísticos Culturais – ABOTTC;
Luiz Fernando Ferrari – Vice-Presidente do Sindicato 
Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos 
Ferroviários e Rodoviários – SIMEFRE;
Aílton Brasiliense – Presidente Associação Nacional 
de Transportes Públicos – ANTP (a confirmar).

10h – 11h30 – PRIMEIRO PAINEL

Tema: Regulamentação do transporte ferroviário, novas 
subconcessões e expansão do sistema ferroviário.
Presidente do Painel:
Deputado Jaime Martins (PR/MG).

Expositores:

Bernardo Figueiredo – Diretor-Geral da Agência Na-
cional de Transportes Terrestres – ANTT; 
Juquinha Neves – Presidente da VALEC .

Mesa:

Deputado Carlos Santana (PT/RJ);
Deputado Afonso Hamm (PP/RS) – Presidente da Co-
missão de Turismo e Desporto;
Marcello Spinelli – Presidente do Conselho da ANTF;
Rodrigo Vilaça – Diretor-Executivo da ANTF;
Sávio Neves – Presidente da ABOTTC;
Vicente Abate – Presidente da ABIFER.

11h30 – 13h – SEGUNDO PAINEL



53726 Quarta-feira  30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

Tema: Situação da malha ferroviária existente e Pla-
nos Logísticos.
Presidente do Painel:
Deputado Jaime Martins (PR/MG).

Expositores:

Luiz Antônio Pagot – Diretor-Geral do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Trasnportes – DNIT; 
Marcelo Perrupato – Secretário de Política Nacional 
de Transportes do Ministério dos Transportes e Coor-
denador do PNLT;
Bruno Batista – Diretor-Executivo da CNT (Plano de 
Logística CNT).

Mesa

Deputado Mauro Lopes (PMDB/MG);
Pedro Roberto Almeida – Diretor de Relações Corpo-
rativas da América Latina Logística – ALL;
Rodrigo Vilaça – Diretor-Executivo da ANTF represen-
tando o Diretor-Presidente da Ferrovia Tereza Cristi-
na – FTC;
Tufi Daher – Diretor-Presidente da Transnordestina – 
TNL;
Roberto Messias Franco – Presidente do IBAMA.
13h – 14h30 – HORÁRIO LIVRE PARA ALMOÇO
14h30 – 16h00 – TERCEIRO PAINEL
Tema: Trem de Alta Velocidade – TAV.
Presidente do Painel:
Deputado Jaime Martins (PR/MG).

Expositores:

Paulo Sérgio Passos – Secretário Executivo do Minis-
tério dos Transportes;
Julio Lopes – Secretário de Transportes do Estado do 
Rio de Janeiro;
Mauro Arce – Secretário de Estado de Transportes do 
Estado de São Paulo.

Mesa

Deputado Hugo Leal (PSC/RJ);
Henrique Amarante da Costa Pinto – Superintendente 
da Área de Estruturação de Projetos do BNDES.
16h00 – 18h30 – QUARTO PAINEL
Tema: Empresas detentoras da tecnologia do TAV.
Presidente do Painel:
Deputado Jaime Martins (PR/MG).
Países participantes:
FRANÇA:

 Participante:

Jean-François Fritsche – Adido de Transportes e In-
fraestruturas.

Expositores:

Philippe Delleur – Diretor-Geral da Alstom do Brasil;
Luiz Fernando Ferrari – Diretor-Comercial da Alstom 
do Brasil.
ALEMANHA (a confirmar)
ITÁLIA:

 Participante:

Gherard La Francesca – Embaixador da Itália.

 Expositor:

Enzo Marzilli – Diretor das Tecnologias da Rede Fer-
roviária Italiana – RFI.
CORÉIA DO SUL:

 Participantes:

Kyong Lim Choi – Embaixador da Coréia;
Dong Won Park – Ministra Conselheira;
Paulo Benites – Presidente do Grupo TRENDS;
Regina Jeong – Assessora Econômica.

Expositor:

Daniel Sunduck Suh – Coordenador de Projetos da 
Korea High Speed Rail Group For Brazil – TAV.
CHINA:

 Participantes:

Zhu Qing Qiao – Ministro Conselheiro;
Song Fengshu – Membro do Grupo dos Especialis-
tas de Empresa de Trem de Alta Velocidade Beijing-
Shanghai;
Lu Zuwen – Membro do Grupo dos Especialistas de Em-
presa de Trem de Alta Velocidade Beijing-Shanghai;
Zhang Zhengrong – Pesquisadora Adjunta do Depar-
tamento de Comunicação Social do Ministério das 
Ferrovias da China;
Li Juan – Tradutora de Inglês do Departamento de Co-
operação Internacional.

Expositor:

Guo Yimin – Presidente da União dos Ferroviários da 
China.
JAPÃO:

Participantes:

Ken Shimanouchi – Embaixador do Japão;
Toshio Kunikata – Ministro da Embaixada;
Tadayuki Miyashita – Conselheiro da Embaixada;
Hitomi Sekigushi – Primeiro-Secretário de Cultura da 
Embaixada;
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Katsumoto Yoshimura – Primeiro-Secretário de Comér-
cio Exterior da Embaixada;
Takahiro Yamamoto – Primeiro-Secretário de Trans-
portes da Embaixada;
Takayoshi Fukuyo – Segundo-Secretário da Embai-
xada;
Cynthia Natsuko Sekiguchi – Assistente da Embai-
xada;
Hiroshi Okuma – Presidente – Mitsubishi Indústrias 
Pesadas do Brasil Ltda.;
Yoshiji Ito – Senior Manager – Toshiba Corporation;
Akira Matsuzawa – Presidente – Toshiba Representa-
ção Comercial do Brasil Ltda.;
Toshiro Iwayama – Deputy Director – Hitachi Brasil 
Representações Ltda.;
Atsuyuki Miki – General Manager – Mitsui & Co., Ltd;
Yasushi Imai – Departament Generaç Manager – Mit-
sui & Co., Ltd;
Masao Suzuki – Senior Vice President – Mitsui & Co. 
(Brasil) S.A.;
Hayato Yanagisawa – Director – Mitsui & Co. (Brasil) 
S.A.;
Naoya Kubo – Supervisor – Mitsui & Co. (Brasil) S.A.;
Akihiko Tamura – Deputy Director-General – MLIT;
Masashi Hiraishi – Deputy Director – MLIT;
Akira Izumi – Director – METI;
Takahiro Hosojima – Chef Representative – JBIC Brazil;
Masayuki Eguchi – Representante Senior – JICA Bra-
zil Office;
Chihiro Osaki – Assessora – JICA Brazil Office;
Mauro Inoue – Assessor Executivo – JICA Brazil Office.

Expositor

Masao Suzuki – Vice-Presidente da Mitsui Brasileira.
ESPANHA:

Participante

José Manuel Rodriguez de Castro – Conselheiro Eco-
nômico e Comercial Chefe.

Expositor

José Anguita – Empresa INECO do Ministério de Fo-
mento da Espanha.

Mesa

Deputado Vanderlei Macris (PSDB – SP).

ENCERRAMENTO – 18h.30
Deputado Jaime Martins (PR/MG).

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN-
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA 
01/10/2009) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.963/09 – do Sr. Alex Canziani – 
que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a in-
cluir na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema 
Rodoviário Nacional, o acesso à Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná – UTFP – Campus Londrina 
– a partir do km 140,0 da BR-369 / PR”. 
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 05-10-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.530/08 – do Sr. Mauro Maria-
ni – que “altera a redação do inciso XX do art. 19 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a 
expedição da permissão internaçional para conduzir 
veículo”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.663/09 – do Sr. Jurandy Lou-
reiro – que “dispõe sobre a comunicação, aos órgãos 
executivos estaduais de trânsito, de falecimento de 
condutor de veículo”. 
RELATOR: Deputado GERALDO SIMÕES. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 30-09-09 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.380/09 – do Sr. José Airton Ci-
rilo – que “inclui na Relação Descritiva das Rodovias do 
Sistema Rodoviário Federal, anexo da Lei nº 5.917, de 
de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário com pontos de 
passagem pela BR-222, Km 77,9 – São Luis do Curu 
– Pentecoste – General Sampaio – Paramoti – até a 
BR -20 no Km 337,8 no Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.478/09 – do Sr. Professor Ruy 
Pauletti – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setem-
bro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, 
para incluir, na Relação Descritiva das Ferrovias, os 
trechos que especifica”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 351-A, DE 2009, DO SENADO 
FEDERAL, QUE “ALTERA O ART. 100 DA  

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ACRESCENTA O 
ART. 97 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES  
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,  
INSTITUINDO REGIME ESPECIAL DE  

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PELOS ESTA-
DOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS” 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 07-10-09 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
351/09 – do Senado Federal – Renan Calheiros – 
(PEC 12/2006) – que “altera o art. 100 da Constitui-
ção Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, instituindo regime 
especial de pagamento de precatórios pelos Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios”. (Apensados: PEC 
116/2003 (Apensado: PEC 329/2009), PEC 250/2004 
(Apensados: PEC 527/2006, PEC 572/2006, PEC 
588/2006, PEC 67/2007, PEC 69/2007, PEC 153/2007 
e PEC 243/2008), PEC 290/2004, PEC 467/2005 e 
PEC 395/2009) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 357-A, DE 2001, DO SENADO 
FEDERAL, QUE “ALTERA A ALÍNEA “D” DO  
INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO  

FEDERAL, PARA INSTITUIR IMUNIDADE  
TRIBUTÁRIA PARA CADERNOS ESCOLARES”. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-10-09 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 357/01 
– do Senado Federal – SEBASTIÃO ROCHA – (PEC 
10/2000) – que “altera a alínea “d” do inciso VI do art. 
150 da Constituição Federal, para instituir imunidade 
tributária para cadernos escolares”. 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 422-A, DE 2005, QUE “ACRES-
CENTA PARÁGRAFO AO ARTIGO 125 DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL”, CRIANDO VARAS ESPE-
CIALIZADAS PARA JULGAR AÇÕES CONTRA 

ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 14h 

A – Instalação e Eleição: 

Instalação da Comissão e Eleição do Presidente e 
Vice-Presidentes. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

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 ESPECIA-

LIZADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA AS 
QUESTÕES RELATIVAS ÀS MULHERES”. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 6ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 06-10-09 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 485/05 
– da Sra. Sandra Rosado e outros – que “dá nova re-
dação ao art. 98 da Constituição Federal, prevendo a 
criação de varas especializadas nos juizados especiais 
para as questões relativas às mulheres”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 89-A, DE 2007, DO SR. JOÃO 
DADO, QUE “DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XI 

DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO”,  
ESTABELECENDO O MESMO TETO  
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REMUNERATÓRIO PARA QUALQUER  
QUE SEJA A ESFERA DE GOVERNO. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 08 
HORÁRIO: 15h 
I – Eleição dos Vice-Presidentes;
II – Elaboração do Roteiro de Trabalho;
III – Deliberação de Requerimentos. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 08-10-09 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89/07 
– do Sr. João Dado – que “dá nova redação ao inciso 
XI do art. 37 da Constituição Federal”. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, 
DO SR. SÉRGIO CARVALHO, QUE “DISPÕE SO-
BRE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, 
RESERVA LEGAL, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” (REVOGA A LEI N. 
4.771, DE 1965 – CÓDIGO FLORESTAL; ALTERA 

A LEI Nº 9.605, DE 1998) 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 05 
HORÁRIO: 12h 
Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 219, DE 2003, 
DO SR. REGINALDO LOPES, QUE “REGULAMEN-
TA O INCISO XXXIII DO ART. 5º , DA CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE PRESTAÇÃO 

DE INFORMAÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA” (FIXA O PRA-
ZO MÁXIMO DE 15 ‘QUINZE’ DIAS ÚTEIS PARA 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES) 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 13 
HORÁRIO: 14h30min 

A – Audiência Pública: 

Convidados: 

Ministro JORGE HAGE SOBRINHO – Ministro de Es-
tado do Controle e da Transparência da Controladoria-
Geral da União;
DR. PEDRO PONTUAL – Assessor Especial do Mi-
nistro da Secretaria Especial de Direitos Humanos da 
Presidência da República; e
Dr. BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS – 
Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil; e 
Dr. PEDRO VIEIRA ABRAMOVAY – Secretário de As-
suntos Legislativos do Ministério da Justiça. 

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 NA-
CIONAL, AS ATIVIDADES RELATIVAS AO MO-
NOPÓLIO DO PETRÓLEO, INSTITUI O CONSE-

LHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA E A 
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO”. 

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Auditório da TV Câmara, Edifício Principal da 
Câmara dos Deputados 
HORÁRIO: 12h 

A – Audiência Pública: 

Ministro de Estado de Minas e Energia, Edison Lobão. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI  

Nº 5941, DE 2009, DO PODER EXECUTIVO, QUE 
“AUTORIZA A UNIÃO A CEDER ONEROSAMEN-

TE À PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETRO-
BRAS O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE PES-
QUISA E LAVRA DE PETRÓLEO, DE GÁS NATU-
RAL E DE OUTROS HIDROCARBONETOS FLUI-
DOS DE QUE TRATA O INCISO I DO ART. 177 DA 

CONSTITUIÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 10 
HORÁRIO: 14h 

A – Audiência Pública: 

Convidados:

Sr. PAULO EDUARDO CABRAL FURTADO – Secretário 
Executivo do Conselho Curador do FGTS, Represen-
tando o Ministério do Trabalho.
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Sr. MAURO CUNHA – Presidente do Conselho de 
Administração do Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa – IBGC;
Sr. EDISON GARCIA – Superintendente da Associação 
de Investidores no Mercado de Capitais – AMEC; e
Sr. FERNANDO LEITE SIQUEIRA – Presidente da As-
sociação dos Engenheiros da Petrobras – AEPET.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  
DESTINADA A INVESTIGAR A DÍVIDA PÚBLICA 

DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS, O  
PAGAMENTO DE JUROS DA MESMA, OS  

BENEFICIÁRIOS DESTES PAGAMENTOS E O 
SEU IMPACTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS E NO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PAÍS. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
LOCAL: Anexo II, Plenário 14 
HORÁRIO: 14h30min 
1) – Audiência Pública.

Tema:

Aspectos jurídicos do endividamento público.

Expositor:

Dr. ARISTOTELES ATHENIENSE – Vice-Presidente 
da Comissão Internacional do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil.
2) – Deliberação de Requerimento. 

A – Requerimento: 

REQUERIMENTO Nº 33/09 Da Sra. Jô Moraes – que 
“requer a esta Comissão a realização de Audiência 
Pública para discutir a renegociação da Dívida Pública 
dos Estados com a União,” 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DES-
TINADA A INVESTIGAR A FORMAÇÃO DOS VA-

LORES DAS TARIFAS DE ENERGIA  
ELÉTRICA NO BRASIL, A ATUAÇÃO DA  

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 
(ANEEL) NA AUTORIZAÇÃO DOS REAJUSTES E 
REPOSICIONAMENTOS TARIFÁRIOS A TÍTULO 

DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E 
ESCLARECER OS MOTIVOS PELOS QUAIS A  
TARIFA MÉDIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO  

BRASIL SER MAIOR DO QUE EM NAÇÕES DO 
CHAMADO G7, GRUPO DOS 7 PAÍSES MAIS  

DESENVOLVIDOS DO MUNDO. 

PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 
DIA 30/09/2009 
LOCAL: Anexo II, Plenário 11 
HORÁRIO: 12h 
Item 1) 12 horas – Apreciação de Requerimentos;

Item 2) 14h30 – Audiência Pública com o Senhor:
NELSON FONTES SIFFERT FILHO – Superintendente 
da Área de Infraestrutura do Banco Nacional do De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

A – Requerimentos: 

1 – REQUERIMENTO Nº 74/09 – do Sr. Ilderlei Cor-
deiro – que “requer seja convidado para audiência 
nesta Comissão, o Presidente da Associação dos Di-
plomados da Escola superior de Guerra, Delegacia no 
Estado de São Paulo, Delegado Adauto Rocchetto, ou 
seu representante”. 

2 – REQUERIMENTO Nº 83/09 – do Sr. Raul Henry 
– que “requer a convocação do Senhor Josias Matos 
de Araújo, Secretário de Energia Elétrica do Ministério 
de Minas e Energia, para prestar esclarecimentos ao 
lado dos Presidentes da CELPE e do Diretor Geral da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) sobre 
as tarifas cobradas pela empresa dos consumidores 
de Pernambuco”. 

3 – REQUERIMENTO Nº 84/09 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “requer sejam convocados JOSÉ ANTÔNIO 
MUNIZ LOPES, Presidente das Centrais Elétricas 
Brasileiras (ELETROBRÁS), OTHON LUIZ PINHEIRO 
DA SILVA, Diretor Presidente da ELETRONUCLEAR e 
REBECA LERER, Coordenadora de Energia Nuclear 
da ONG Greenpeace, para prestar informações acerca 
da Usina Nuclear Angra 3”. 

4 – REQUERIMENTO Nº 85/09 – do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “requer seja convidado o Dr. MÁRIO LÚCIO 
AVELAR, Procurador da República do Estado de Mato 
Grosso, para prestar informações acerca das investiga-
ções do Ministério Público Federal, a respeito da par-
ticipação não declarada de investidores na concessão 
da PCH (Pequena Central Hidrelétrica) rio Apertadinho, 
no Município de Villhena, Estado de Rondônia”. 

5 – REQUERIMENTO Nº 86/09 – do Sr. Sergio Pete-
cão – que “requer informações de todas concessio-
nárias de Energia Elétrica do País sobre a formação 
das tarifas”. 

6 – REQUERIMENTO Nº 87/09 – do Sr. Marcio Jun-
queira – que “requer a realização de audiência públi-
ca com representantes da ABRACE e da Associação 
Brasileira do Carvão Mineral (ABCM)”. 

7 – REQUERIMENTO Nº 88/09 – do Sr. Chico Lopes – 
que “requer que seja convidado Auditor do Tribunal de 
Contas da União para reunião de audiência pública a 
realizar-se em Fortaleza-CE, com o intuito de discutir 
a situação da tarifa de energia aplicada no Estado do 
Ceará, conforme aprovado no Requerimento 59/2009 
desta CPI”. 
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8 – REQUERIMENTO Nº 89/09 – do Sr. Rômulo Gou-
veia – que “requer a convocação de reunião de audi-
ência pública na Paraíba, para discutir as tarifas de 
energia naquele Estado”. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 2, Anexo II
Horário: 14h30
PAUTA

A – Relatórios

PROJETO DE LEI Nº 09/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor de Encargos Fi-
nanceiros da União, crédito especial no valor de R$ 
4.987.500.000,00 (quatro bilhões, novecentos e oitenta 
e sete milhões e quinhentos mil reais), para o fim que 
especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO.
Foi apresentada 1 emenda.

VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 28/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento de Investimento para 2009, em favor de 
Companhias Docas, crédito especial no valor de R$ 
78.800.615,00 (setenta e oito milhões, oitocentos mil 
e seiscentos e quinze reais), para os fins que espe-
cifica”.
RELATOR: Deputado JOÃO DADO. 
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto. 

PROJETO DE LEI Nº 34/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do 
Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito es-
pecial no valor global de R$ 88.470.000,00 (oitenta e 
oito milhões, quatrocentos e setenta mil reais) para os 
fins que especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR. 
Foram apresentadas 69 emendas.
Voto: Favorável, nos termos do Projeto, com indicação 
pela inadmissibilidade das emendas nº 1 a 10, 14, 16 
a 18, 24, 42, 43, 50 a 54 e 66 a 69 e pela rejeição das 
demais.

PROJETO DE LEI Nº 35/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento de Investimento para 2009, em favor do Banco 
da Amazônia S.A. – BASA, da Caixa Econômica Fe-
deral – CAIXA, do Banco Nossa Caixa S.A. – BCN e 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, crédito especial no valor total de R$ 
256.205.237,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões, 

duzentos e cinco mil e duzentos e trinta e sete reais) 
para os fins que especifica”.
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE. 
Foram apresentadas 3 emendas.
Voto: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 37/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Ciência e Tecnologia, da Educação, da Cultura e do 
Esporte, crédito suplementar no valor global de R$ 
250.945.886,00 (duzentos e cinquenta milhões, no-
vecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta 
e seis reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado NÁRCIO RODRIGUES. 
Foram apresentadas 86 emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indica-
ção pela Inadmissibilidade das emendas nºs 1 a 3, 5, 
7, 8, 10, 12, 15, 26, 31 a 36, 38, 40 a 51, 56 a 58, 61, 
73 e 84 a 86 e pela rejeição das demais.

AVISO Nº 28/2009-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 1330/2009 – TCU 
– Plenário, bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentam, atinentes ao Levantamento de Audito-
ria realizado nas obras de implantação do Perímetro 
Irrigado de Rio Bálsamo, em Palmeiras dos Índios, no 
Estado de Alagoas. (TC 017.176/2007-7)”.
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 

Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela incluisão no Anexo VI da Lei nº 11.897/08 
(LOA 2009), com base no art. 96 da Lei nº 11.768/2008 
(LDO/2009 ), do subtítulo 20.607.0379.1666.0101 – 
Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Balsamo 
– 1ª Etapa – com 700 ha no Estado de Alagoas – no 
Município de Palmeira dos Índios – AL, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo anexo. 

PROJETO DE LEI Nº 31/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Trans-
portes, crédito especial no valor de R$ 277.207.100,00 
(duzentos e setenta e sete milhões, duzentos e sete 
mil e cem reais), para os fins que especifica”.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ANDRADE. 
Foram apresentadas 70 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Substitutivo apresen-
tado, com aprovação das emendas de nº 34 e 35; com 
aprovação parcial das emendas de nº 3, 4, 5, 9, 12, 23, 
25, 27, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 46, 51, 57, 64, 69 e 
70; com indicação pela Inadmissibilidade das emendas 
de nºs 1, 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 37, 40, 49, 
50, 54, 60 e 61 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 36/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
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Cultura e do Esporte, crédito especial no valor global 
de R$ 23.900.000,00 (vinte e três milhões e novecen-
tos mil reais), para os fins que especifica”
RELATOR: Deputado JILMAR TATTO. 
Foram apresentadas 69 emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade das emendas nºs 17, 21 , 47 a 
60 e 67 e pela rejeição das demais.

PROJETO DE LEI Nº 41/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para o fim que 
especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
Foram apresentadas 16 emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto, com indicação 
pela Inadmissibilidade da emenda de nº 13 e rejeição 
das demais.

PROJETO DE LEI Nº 47/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, crédito suplementar no 
valor de R$ 5.468.000,00 (cinco milhões, quatrocentos 
e sessenta e oito mil reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado NELSON MEURER. 

Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 51/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Defesa, credito especial no valor de R$ 10.000.000,00 
(dez milhões de reais), para o fim que especifica, e dá 
outras providências”.
RELATOR: Senador CÍCERO LUCENA. 

Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 53/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Fazenda e de Encargos Financeiros da União, crédito 
especial no valor global de R$ 23.400.000,00 (vinte e 
três milhões e quatrocentos mil reais), para os fins que 
especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado HUMBERTO SOUTO. 

Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 54/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor da Presidência da 
República, crédito especial no valor de R$ 90.000,00 
(noventa mil reais), para o fim que especifica, e dá 
outras providências”.
RELATOR: Deputado OTÁVIO LEITE. 

Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 56/2009-CN, que”abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, crédito especial no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), para os fins que es-
pecifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LAUREZ MOREIRA.

Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 60/2009-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor de 
diversos órgãos do Poder Executivo, crédito especial 
no valor global de R$ 2.698.867,00 (dois milhões, 
seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta 
e sete reais), para os fins que especifica, e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado BRUNO RODRIGUES.

Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável nos termos do Projeto.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (8 DIAS) 

DECURSO: 4º dia
ÚLTIMO DIA: 04/10/2009

PROJETO DE LEI Nº 62/2009-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor de Transferências a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito especial 
no valor de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), 
para o fim que especifica..”

PROJETO DE LEI Nº 63/2009-CN, que “altera os arts. 
2º, 3º e 7º e o Anexo IV da Lei nº 11.768, de 14 de 
agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2009 
e dá outras providências.”

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA-
NENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 29/09/2009: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 
PROJETO DE LEI Nº 6.059/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.060/2009 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.809/2009 
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PROJETO DE LEI Nº 6.023/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.043/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.054/2009 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 6.070/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.076/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.090/2009 

Comissão de Finanças e Tributação: 
PROJETO DE LEI Nº 6.033/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.035/2009 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle: 
REPRESENTAÇÃO Nº 46/2009 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional: 
MENSAGEM Nº 742/2009 

Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE LEI Nº 6.032/2009 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 512/2009 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 515/2009 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.809/2009 
PROJETO DE LEI Nº 5.996/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.028/2009 
PROJETO DE LEI Nº 6.056/2009 

Comissão de Viação e Transportes: 
PROJETO DE LEI Nº 6.046/2009 

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 22 
minutos.)
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PARECERES

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 224-D, DE 2001 

(Do Sr. Roberto Rocha)

Emenda do Senado Federal ao Proje-
to de Lei Complementar nº 222-B, DE 2001 
que “dá nova redação ao § 1º, do art. 3º, da 
Lei Complementar nº 91, de 22 de dezem-
bro de 1997, que dispõe sobre a fixação dos 
coeficientes de distribuição dos recursos 
do Fundo de Participação dos Municípios”; 
tendo pareceres: da Comissão de Finanças 
e Tributação pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação 
(Relator: Deputado Mussa Demes); e da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa (Relator: Depu-
tado Felipe Maia).

Despacho: Às Comissões de Finanças 
e Tributação (art. 54 RICD); e Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões de Finan-
ças e Tributação e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania Comissão de Finanças e Tributação

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

A proposição em epígrafe pretende modificar a 
Lei Complementar nº 91, de 1997, que dispõe sobre a 
fixação dos coeficientes de distribuição dos recursos 
do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Mais 
especificamente, busca-se ampliar o rol dos Municípios 
contemplados com recursos da Reserva Especial do 
FPM – parcela do fundo correspondente a 3,6% do 
total de seus recursos.

Conforme o modelo de distribuição vigente, so-
mente os Municípios interioranos com coeficiente 3,8 
ou 4,0 – aqueles com população superior a 142.633 
habitantes, além de outros inseridos por determinação 
legal – participam da Reserva Especial. A proposição 
em exame busca conferir participação aos Municípios 
que integrarem região metropolitana e apresentarem 
coeficiente 3,6 – aqueles com população entre 129.049 
e 142.632 habitantes, além de outros inseridos por 
determinação legal.

Aprovado nesta Casa em 2003, o Projeto de Lei 
Complementar em exame foi encaminhado ao Senado 
Federal, onde, em 2004, foi aprovado com emenda que 
modificou a cláusula de vigência da proposição, a fim de 
garantir sua adequação orçamentária e financeira.

De volta à Câmara dos Deputados, resta a esta 
Comissão apreciar a proposição.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri-
to, apreciar a proposição quanto a sua compatibilidade 
ou adequação orçamentária e financeira. Visto que a 
emenda aprovada pelo Senado Federal não alterou a 
proposição em sua substância, esta Relatoria mantém 
seu parecer, proferido em dezembro de 2001, pela não-
implicação da matéria em aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa pública, não cabendo pronun-
ciamento quanto à compatibilidade ou à adequação 
orçamentária e financeira.

Passemos, então, à análise de mérito.
Como se sabe, a participação dos Municípios em 

receitas federais configura um dos pilares do federa-
lismo fiscal brasileiro, pois ameniza as desigualdades 
socioeconômicas inter-regionais, equilibra a partilha 
dos recursos públicos entre as diferentes esferas de 
governo e possibilita a redução dos desníveis pes-
soais de renda – ao permitir a expansão da oferta de 
bens públicos, sobretudo nas áreas do investimento 
social básico: saúde, saneamento e educação fun-
damental.

Ainda, nos termos observados pelo ilustre autor 
da proposta, Deputado Roberto Rocha, os Municípios, 
sobretudo os pertencentes a regiões metropolitanas, 
vêm absorvendo responsabilidades crescentes, em 
face da impossibilidade de dividir algumas de suas 
atribuições com as localidades vizinhas. Nesse sentido, 
justificar-se-ia o aporte de recursos adicionais.

De outro lado, considera-se que a inclusão destes 
Municípios entre os beneficiários da Reserva Especial 
pouco afetaria o montante de recursos destinados aos 
atuais participantes, dado que apenas 4 Municípios – 
Águas Lindas de Goiás/GO, Timon/MA, Itaguari/RJ e 
Queimados/RJ – passariam a ser, hoje, contemplados 
pela Reserva Especial.

Pelo exposto, e com base na ótica distributivista da 
renda inerente ao modelo de federalismo fiscal adotado 
no Brasil, somos pela não-implicação orçamentária e 
financeira do Projeto de Lei Complementar nº 224-C, 
de 2001. No mérito, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei Complementar nº 224-C, de 2001.

Sala da Comissão, 1º de março de 2005. – De-
putado Mussa Demes, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminui-
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e or-
çamentária e, no mérito, pela aprovação da Emenda 
do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar 
nº 224-B/01, nos termos do parecer do relator, Depu-
tado Mussa Demes.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Geddel Vieira Lima, Presidente; Eduardo Cunha, Luiz 
Carlos Hauly e Carlito Merss, Vice-Presidentes; Arman-
do Monteiro, Coriolano Sales, Delfim Netto, Enivaldo 
Ribeiro, Félix Mendonça, Fernando Coruja, Francisco 
Dornelles, Gonzaga Mota, João Magalhães, José Car-
los Machado, José Militão, José Pimentel, José Prian-
te, Luiz Carreira, Max Rosenmann, Moreira Franco, 
Pauderney Avelino, Paulo Bernardo, Roberto Brant, 
Silvio Torres, Vignatti, Wasny de Roure, Yeda Crusius, 
Ademir Camilo, Carlos Willian, Eliseu Resende e Na-
zareno Fonteles.

Sala da Comissão, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Geddel Vieira Lima, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

I – Relatório

Trata-se de emenda do Senado ao Projeto de 
Lei Complementar nº 224-B, de 2001, com a seguinte 
redação:

“Suprima-se do art. 2º do Projeto a se-
guinte expressão: “produzindo efeitos a partir 
de 1º de janeiro de 2002.”

Cabe a esta Comissão opinar sobre constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa.

II – Voto do Relator

Como Casa revisora, o Senado apresenta emen-
da destinada a suprimir uma expressão que, a rigor, 
era bastante apropriada na época da apresentação 
do projeto.

A alteração sugerida pelo Senado visa a impedir 
a retroatividade, que não era proposta na época de 
apresentação do projeto, tampouco é a retroatividade, 
em termos gerais, desejável em Direito.

No caso em exame, a retroatividadde não só 
deveria ser considerada injurídica como causaria pro-
blemas práticos de grande monta.

Acertada e necessária, portanto, a emenda do 
Senado.

Nada há a criticar quanto à constitucionalidade 
e juridicidade da emenda.

Está bem escrita, não merecendo reparos. Opino 
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa da emenda do Senado ao PLP nº 224/01.

Sala da Comissão, 16 de dezembro de 2008. – 
Deputado Felipe Maia, 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 da Emenda do Senado ao Projeto 
de Lei Complementar nº 224-B/2001, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Felipe Maia.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha e Boni-
fácio de Andrada, Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto Farias, Carlos 
Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert Martins, Efraim Filho, 
Emiliano José, Felipe Maia, Fernando Coruja, Flávio 
Dino, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gerson Peres, 
Gonzaga Patriota, Índio da Costa, João Almeida, José 
Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
José Mentor, Magela, Marçal Filho, Marcelo Guima-
rães Filho, Maurício Quintella Lessa, Mauro Benevi-
des, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Osmar 
Serraglio, Paes Landim, Paulo Magalhães, Regis de 
Oliveira, Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sér-
gio Barradas Carneiro, Sérgio Brito, Valtenir Pereira, 
Vicente Arruda, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Wol-
ney Queiroz, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, 
Bispo Gê Tenuta, Edson Aparecido, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, João Magalhães, Jorginho Maluly, José 
Guimarães, Leo Alcântara, Luiz Couto, Mauro Lopes, 
Onyx Lorenzoni, Pastor Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, 
Roberto Santiago e Rômulo Gouveia.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filippelli, Presidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 419-A, DE 2008 

(Do Sr. Carlos Souza)

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Pólo de Desenvolvimento da Microrregião 
do Tefé, Estado do Amazonas, assim como 
instituir o Programa Especial de Desenvol-
vimento Integrado dessa Microrregião; ten-
do pareceres: da Comissão da Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional, pela rejeição (relator: DEP. AS-
DRUBAL BENTES); e da Comissão de Fi-
nanças e Tributação, pela incompatibilidade 
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e inadequação financeira e orçamentária 
(relator: DEP. SILVIO COSTA).

Despacho: Às Comissões de: Da Ama-
zônia, Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional; Finanças e Tributação (Mérito 
E Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões da Ama-
zônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional; e de Finanças e Tributação

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO 
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

I – Relatório

O Projeto de Lei Complementar nº 419, de 2008, 
de autoria do ilustre Deputado Carlos Souza, autoriza 
o Poder Executivo a criar o Polo de Desenvolvimen-
to da Microrregião de Tefé, no Estado do Amazonas, 
com o objetivo de coordenar e otimizar as ações ad-
ministrativas da União e desse Estado da Federação, 
de acordo com o previsto nos artigos 21, inciso IX, e 
43 da Constituição Federal. 

O Polo de Desenvolvimento será formado pe-
los Municípios amazonenses de Tefé, Alvarães e 
Uarini.

O projeto de lei complementar prevê, também, 
a implementação de programas de desenvolvimento 
sustentável, com o objetivo de contribuir para a redução 
das desigualdades regionais e locais, enfatizando-se 
as ações de implantação de infraestrutura, qualifica-
ção de recursos humanos e geração de emprego e 
renda. Para tanto, deverão ser utilizados, entre outros 
instrumentos, incentivos relativos a tributos, tarifas e 
preços públicos, bem como incentivos financeiros e 
creditícios.

A proposição autoriza, igualmente, o Poder Exe-
cutivo a instituir um conselho administrativo para a 
gestão das ações relacionadas ao polo de desenvol-
vimento, cuja composição e atribuições serão defini-
das em regulamento, assegurada a participação da 
sociedade civil.

De acordo com o inciso II do art. 32 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, deve ser 
apresentado, no momento, parecer sobre o mérito 
desta Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional. Posteriormente, as 
Comissões de Finanças e Tributação e de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania deverão igualmente 
analisá-lo.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto de lei complementar sob análise trata 
tão-somente de autorizar o Poder Executivo a criar, 
no Estado do Amazonas, o Polo de Desenvolvimen-
to da Microrregião de Tefé. A Justificação do projeto 
sustenta-se, entre outros argumentos, na premissa de 
que a adequada gestão das políticas públicas locais 
estimulará sua economia, de forma a concentrar esfor-
ços e racionalizar ações voltadas para o crescimento 
conjunto de toda a região.

Não há como negar tal alegação. É fato que a 
correta gestão das políticas públicas traz benefícios 
para a economia local, com repercussões benéficas 
nos indicadores socioeconômicos regionais. No en-
tanto, também é irrefutável que a mera instituição de 
um “polo de desenvolvimento” ou de uma “região in-
tegrada de desenvolvimento” – conforme proposto por 
muitos projetos de lei complementar que já tramitaram 
por este órgão técnico – não tem o condão de levar 
desenvolvimento, prosperidade, elevação de renda ou 
do número de empregos, a qualquer região, microrre-
giões ou Municípios, apenas pelo fato de terem sido 
criados. São propostas absolutamente estéreis, cujo 
lema é a promessa de uma ação mais eficiente do 
Estado, com a presumida injeção de recursos, sob a 
forma de crédito acessível, isenção de tributos, entre 
outras facilidades financeiras.

Na verdade, dissociada de uma política de desen-
volvimento efetivamente conduzida, com investimentos 
pesados em infraestrutura, no âmbito federal e esta-
dual, muito dificilmente o simples fato de nomear uma 
região como “polo” ou “região integrada” terá os efeitos 
que anuncia. Para tanto, o Governo Federal, além dos 
investimentos em infraestrutura, teria que fazer uso, 
de forma mais ampla, dos instrumentos creditícios, 
fiscais e tributários hoje em vigor, o que, por sua vez, 
pode não possuir a mesma eficácia de algumas dé-
cadas atrás, quando foram de fato muito importantes 
na diminuição da concentração espacial do produto 
brasileiro na Região Sudeste.

A reforma tributária, ainda em tramitação na Casa, 
prevê novos mecanismos para a promoção do desen-
volvimento regional mais coadunados com a nova 
distribuição espacial da economia brasileira. Para tan-
to, cria um novo fundo voltado para a diminuição das 
diferenças regionais, o Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Regional (FNDR), que substituiria os instru-
mentos de fomento regional existentes. O novo fundo 
seria o instrumento principal da Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional (PNDR), cujo foco deixa de 
ser as macrorregiões e volta-se para os espaços sub-
regionais. Nesse sentido, microrregiões – como a de 
Tefé, objeto da proposição – podem receber atenção 
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diferenciada para o fomento de suas atividades eco-
nômicas, caso os Municípios que a formam de fato 
dela necessitem.

Na Justificação, o autor também menciona, para 
legitimar sua proposta, o art. 43 da Constituição Fede-
ral, onde está estipulado que cabe à União a função 
de articular sua ação em um mesmo complexo geoe-
conômico e social, com o objetivo de promover o de-
senvolvimento desse espaço.

Entendemos que, no dispositivo constitucional 
citado, fica evidente que a articulação a que se refere 
deve envolver, necessariamente, mais de um Estado 
da federação. É o caso, por exemplo da Região Inte-
grada de Desenvolvimento do Polo Petrolina-Juazeiro, 
instituída pela Lei Complementar nº 113, de 2001. A 
Região abrange Municípios localizados em dois Esta-
dos da Federação, Bahia e Pernambuco. No entanto, o 
projeto que temos em mãos trata apenas de três Mu-
nicípios localizados em uma microrregião do Estado 
do Amazonas. Nesse caso, trata-se, sem dúvida, de 
assunto da esfera daquela Unidade Federativa, não 
cabendo, em nenhuma hipótese, à União interferir na 
implantação ou não de polos ou regiões integradas de 
desenvolvimento de qualquer dos Estados brasileiros. 
A Constituição, para esse casos preceitua o seguinte 
em seu art. 25, § 3º:

“Art. 25.  ................................................
 “§ 3º Os Estados poderão, mediante lei 

complementar, instituir regiões metropolita-
nas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, para integrar a organização, o pla-
nejamento e a execução de funções públicas 
de interesse comum.”

Depois, a instituição de regiões ou polos de desen-
volvimento já está ao alcance do Poder Executivo, não 
havendo necessidade de o Poder Legislativo autorizá-
lo a fazer. Tanto isso é verdade que a celebração de 
convênios e contratos entre os três níveis de governo 
é legal e corrente. Outras ações ou providências rela-
cionadas nesses projetos também já foram previstas 
pela Constituição Federal.

Dessa forma, tais proposições não prosperam 
em sua quase absoluta totalidade. As exceções, trans-
formadas em norma jurídica, são a já citada Região 
Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina-Ju-
azeiro, a Região Integrada de Desenvolvimento da 
Grande Teresina, que abrange Municípios do Piauí e 
do Maranhão, e a Região Integrada do Distrito Fede-
ral e Entorno, constituída por todo o Distrito Federal e 
Municípios de Goiás e Minas Gerais.

Assim, o fato de o projeto ser autorizativo é mais 
um argumento que pesa contra sua aprovação, pois, 
ao autorizar o Poder Executivo a praticar ato da sua 
competência, é definitivamente redundante. Sobre o 
assunto, já existe, desde 1994, súmula de jurisprudên-
cia na Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, que imputa como inconstitucionais proposições 
com esse tipo de comando.

Assim, acreditamos que, apesar dos elevados 
propósitos do autor e seus argumentos em prol da 
viabilidade de implantação de um polo de desenvol-
vimento no interior do Amazonas, o presente projeto 
não apresenta condições de prosperar. 

Pelo exposto, votamos pela rejeição do Projeto de 
Lei Complementar nº 419, de 2008, quanto ao mérito 
desta Comissão da Amazônia, Integração Nacional e 
de Desenvolvimento Regional.

Sala da Comissão, 9 de março de 2009. – Depu-
tado Asdrúbal Bentes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, em reunião ordinária 
realizada hoje, opinou unanimemente pela rejeição do 
Projeto de Lei Complementar nº 419/2008, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Asdrubal Bentes.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Sergio Petecão, Sebastião Bala Rocha e Dalva Fi-
gueiredo – Vice-Presidentes, Antonio Feijão, Asdrubal 
Bentes, Capitão Assumção, Henrique Afonso, Janete 
Capiberibe, Luciana Costa, Márcio Marinho, Maria He-
lena, Natan Donadon, Nilson Pinto, Perpétua Almeida, 
Zé Vieira, Eduardo Valverde, Lúcio Vale, Lupércio Ra-
mos, Marinha Raupp e Urzeni Rocha.

Sala da Comissão, 25 de março de 2009. – De-
putado Silas Câmara, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei Complementar nº 419, de 2008, 
autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvol-
vimento da Microrregião de Tefé, no Estado do Amazo-
nas, com o objetivo de coordenar e otimizar as ações 
administrativas da União e do Amazonas, nos termos 
dispostos no inciso IX do art. 21 e o art. 43 da Cons-
tituição Federal. Sua abrangência é constituída pelos 
Municípios de Tefé, Alvarães e Uarini.

Autoriza, também, a criar o Conselho Adminis-
trativo, cuja composição e atribuições serão definidas 
em regulamento, assegurada a participação da so-
ciedade civil.

O Polo de Desenvolvimento referido implemen-
tará programas de desenvolvimento sustentável, com 
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o objetivo de contribuir para a redução das desigual-
dades regionais e locais, com ênfase nas ações de: a) 
implantação de infraestrutura; b) qualificação de recur-
sos humanos; e c) geração de emprego e renda. Esse 
objetivos devem ser atingidos mediante utilização de 
incentivos relativos a tributos, tarifas e preços públicos 
e também incentivos financeiros e creditícios.

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, na reunião de 25 de 
março de 2009, decidiu pela rejeição do referido Pro-
jeto de Lei Complementar.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe a esta Comissão apreciar a proposição 
quanto à sua compatibilidade ou adequação com o 
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual, nos termos do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (RI, arts. 32, X, “h” e 53, II) e de 
Norma Interna da Comissão de Finanças e Tributação, 
que “Estabelece procedimentos para o exame de com-
patibilidade ou adequação orçamentária e financeira”, 
aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009, Lei 
nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, estabelece em 
seu artigo 120 o seguinte:

“Art. 120. Os projetos de lei e medidas provisórias 
que importem ou autorizem diminuição da receita ou 
aumento de despesa da União no exercício de 2009 
deverão estar acompanhados de estimativas desses 
efeitos, para cada um dos exercícios compreendidos 
no período de 2009 a 2011, detalhando a memória de 
cálculo respectiva e correspondente compensação”. 
(grifo não consta do original)

Conforme esse dispositivo, a exigência quanto à 
estimativa dos impactos orçamentários, bem assim a 
sua compensação, deve ser apresentada já no projeto de 
lei, não cabendo a possibilidade de postergação dessa 
medida. O não cumprimento desse normativo resulta na 
inadequação orçamentária e financeira da Proposição. 

Além disso, dispõe a Súmula nº 01/08-CFT que 
“É incompatível e inadequada a proposição, inclusi-
ve em caráter autorizativo, que, conflitando com as 
normas da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – deixe de 
apresentar a estimativa de seu impacto orçamentário 
e financeiro bem como a respectiva compensação”. 
O projeto em tela, embora de forma imprecisa, pre-
vê a instituição de benefícios de natureza tributária e 
financeira, contrariando, assim, o disposto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e na citada Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, submetendo-se, por conseguinte, ao 
disposto na Súmula 01/2008-CFT.

Assim, não obstante os nobres propósitos do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 419, de 2008, entendemos 
que ele deve ser considerado inadequado e incompa-
tível sob o aspecto orçamentário e financeiro.

Sala da Comissão, 3 de junho de 2009. – Depu-
tado Silvio Costa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Lei Complementar nº 419/08, nos 
termos do parecer do relator, Deputado Silvio Costa.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: Vig-
natti, Presidente; Luiz Carlos Hauly e Félix Mendonça, 
Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, Andre 
Vargas, Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, Ciro Pe-
drosa, Eduardo Amorim, Geraldinho, Gladson Cameli, 
Guilherme Campos, João Dado, João Pizzolatti, Júlio 
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, Marcelo Castro, 
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo 
Barros, Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Sil-
vio Costa, Vicentinho Alves, Virgílio Guimarães, Wilson 
Santiago, João Magalhães. 

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Vignatti, Presidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 420-A, DE 2008 

(Do Sr. Carlos Souza)

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Pólo de Desenvolvimento da Microrregião 
do Madeira, Estado do Amazonas, assim 
como instituir o Programa Especial de De-
senvolvimento Integrado dessa Microrre-
gião; tendo pareceres: da Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desen-
volvimento Regional, pela rejeição (relatora: 
DEP. DALVA FIGUEIREDO); e da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela incompati-
bilidade e inadequação financeira e orça-
mentária (relator: DEP. JOÃO DADO).

Despacho: Às Comissões de Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 
54, RICD); E Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões da Ama-
zônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional; e de Finanças e Tributação
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

I – Relatório

O Projeto de Lei Complementar nº 420, de 2008, 
de autoria do ilustre Deputado Carlos Souza, autoriza 
o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento 
da Microrregião do Madeira, no Estado do Amazonas, 
com o objetivo de coordenar e otimizar as ações ad-
ministrativas da União e desse Estado da Federação, 
nos termos do disposto no inciso IX do art. 21 e no art. 
43 da Constituição Federal. 

O Pólo de Desenvolvimento proposto será for-
mado pelos seguintes Municípios: Borba, Novo Ari-
puanã, Manicoré e Humaitá, todos localizados no 
Amazonas.

De acordo com o art. 2º do Projeto, serão im-
plementados programas de desenvolvimento sus-
tentável com o objetivo de contribuir para a redução 
das desigualdades regionais e locais, dando ênfase 
em ações de implantação de infra-estrutura, qualifi-
cação de recursos humanos e geração de emprego 
e renda. Para tanto serão utilizados, entre outros 
instrumentos, incentivos relativos a tributos, tarifas 
e preços públicos, bem como incentivos financeiros 
e creditícios.

O PLP autoriza, também, a criação de um con-
selho administrativo para a gestão das ações relacio-
nadas ao Pólo cuja composição e atribuições serão 
definidas em regulamentos, assegurada a participação 
da sociedade civil. 

De acordo com o inciso II do art. 32 do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, deve ser apre-
sentado, no momento, parecer sobre o mérito desta 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional. Posteriormente, as Comissões 
de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania deverão igualmente analisá-lo.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

A proposição que ora analisamos trata da im-
plementação de um pólo de desenvolvimento for-
mado por Municípios localizados Microrregião do 
Madeira, no Estado do Amazonas. De acordo com 
o nobre autor, a região formada por esses Municí-
pios, por suas características, requer a instituição 
de uma política local direcionada a promoção de 
programas de desenvolvimento sustentável para 
a melhoria da infra-estrutura, para a realização de 
projetos de qualificação de recursos humanos e ge-
ração de emprego e renda.

Não restam dúvidas que o planejamento, a or-
ganização e a execução das funções públicas de inte-
resse comum de Municípios limítrofes, com problemas 
semelhantes, são racionalizados quando realizados 
de forma integrada. Entendemos, no entanto, que a 
articulação a que se refere o art. 43 da Constituição 
– citado no projeto – deve envolver, necessariamen-
te, mais de um Estado da federação, caso contrário, 
pode-se estar interferindo indevidamente em assunto 
da esfera estadual.

No PLP sob análise, todos os Municípios que for-
marão o Pólo de Desenvolvimento pertencem ao Esta-
do do Amazonas. Assim, o assunto é exclusivamente 
da alçada do Governo Estadual, conforme preceitua 
o art. 25, § 3º, da Constituição Federal:

“Art.25.  .................................................
“§ 3º Os Estados poderão, mediante lei 

complementar, instituir regiões metropolita-
nas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, para integrar a organização, o pla-
nejamento e a execução de funções públicas 
de interesse comum.” (grifo nosso)

Embora o propósito do projeto seja justo e proce-
dente, acreditamos não ser a instituição de um pólo ou 
eixo de desenvolvimento o meio mais adequado para 
a solução das incontestáveis dificuldades enfrentadas 
por muitas das microrregiões dos Estados brasileiros, 
especialmente os do Norte e Nordeste. A mera insti-
tuição de pólos ou eixos de desenvolvimento, disso-
ciada de uma política de desenvolvimento regional 
efetivamente integrada por parte do Governo Federal, 
infelizmente, não terá o poder de estimular a economia 
dos Municípios envolvidos.

Alertamos, por fim, que o projeto de lei comple-
mentar que analisamos é autorizativo, pois apenas 
faculta ao Poder Executivo a praticar ato da sua com-
petência. Sobre a matéria, a Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania já emitiu súmula de jurispru-
dência que imputa como inconstitucionais proposições 
com esse tipo de comando.

Assim, acreditamos que, apesar dos elevados 
propósitos do autor e seus argumentos em prol da 
viabilidade de implantação de um pólo de desenvolvi-
mento na citada região, o presente PLP não apresenta 
condições de prosperar. 

Pelo exposto, votamos pela rejeição do Projeto de 
Lei Complementar nº 420, de 2008, quanto ao mérito 
desta Comissão da Amazônia, Integração Nacional e 
de Desenvolvimento Regional.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2008. – 
Deputada Dalva Figueiredo, Relatora.
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III – Parecer da Comissão 

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, em reunião ordinária 
realizada hoje, opinou unanimemente pela rejeição do 
Projeto de Lei Complementar nº 420/2008, nos termos 
do Parecer da Relatora, Deputada Dalva Figueiredo. 

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Maria Helena, Sergio Petecão e Neudo Campos – Vi-
ce-Presidentes, Asdrubal Bentes, Francisco Praciano, 
Lindomar Garçon, Marcelo Castro, Marcelo Serafim, 
Marinha Raupp, Elcione Barbalho, Flaviano Melo, Gla-
dson Cameli, Ilderlei Cordeiro, Lira Maia, Lúcio Vale, 
Perpétua Almeida e Silas Câmara. 

Sala da Comissão, 17 de dezembro de 2008. – 
Deputada Janete Capiberibe, Presidente .

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei Complementar nº 420, de 2008, 
autoriza o Poder Executivo a criar o Polo de Desen-
volvimento da Microrregião do Madeira, no Estado do 
Amazonas, com o objetivo de coordenar e otimizar as 
ações administrativas da União e do Estado do Ama-
zonas, nos termos dispostos no inciso IX do art. 21 e 
o art. 43 da Constituição Federal. Sua abrangência é 
constituída pelos Municípios de Borba, Novo Aripuanã, 
Manicoré e Humaitá.

O Polo de Desenvolvimento da Microrregião do 
Madeira implementará programas de desenvolvimento 
sustentável, com o objetivo de contribuir para a redu-
ção das desigualdades regionais e locais, dando ên-
fase em ações de:

I – implantação de infraestrutura;
II – qualificação de recursos humanos;
III – geração de emprego e renda.

Para que sejam alcançados os objetivos preten-
didos devem ser utilizados, entre outros instrumentos, 
incentivos relativos a tributos, tarifas e preços públicos, 
bem como incentivos financeiro e creditícios.

Por fim, autoriza, também, a instituir um conselho 
administrativo para cuidar da gestão das ações rela-
cionadas ao Polo de Desenvolvimento da Microrregião 
do Madeira, cuja composição e atribuições serão defi-
nidas em regulamento, assegurada a participação da 
sociedade civil. 

A Comissão da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, em reunião ordinária 
realizada em 17 de dezembro de 2008, opinou unani-
memente pela rejeição do Projeto de Lei Complementar 
nº 420/2008, nos termos do Parecer do Relator.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe a esta Comissão apreciar a proposição 
quanto à sua compatibilidade ou adequação com o 
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e 
o orçamento anual, nos termos do Regimento Inter-
no da Câmara dos Deputados (RI, arts. 32, X, “h” e 
53, II), de Norma Interna da Comissão de Finanças 
e Tributação, que “Estabelece procedimentos para o 
exame de compatibilidade ou adequação orçamentá-
ria e financeira”, aprovada pela CFT em 29 de maio 
de 1996 e da Súmula nº 1/2008-CFT que dispõe “É 
incompatível e inadequada a proposição, inclusive em 
caráter autorizativo, que, conflitando com as normas 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – 
Lei de Responsabilidade Fiscal – deixe de apresentar 
a estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro 
bem como a respectiva compensação.” 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009, Lei 
nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, estabelece em 
seu artigo 120 o seguinte:

“Art. 120. Os projetos de lei e medidas provisórias 
que importem ou autorizem diminuição da receita ou 
aumento de despesa da União no exercício de 2009 
deverão estar acompanhados de estimativas desses 
efeitos, para cada um dos exercícios compreendidos 
no período de 2009 a 2011, detalhando a memória de 
cálculo respectiva e correspondente compensação”. 
(grifo não consta do original)

Conforme esse dispositivo, a exigência quanto à 
estimativa dos impactos orçamentários, bem assim a 
sua compensação, deve ser apresentada já no projeto de 
lei, não cabendo a possibilidade de postergação dessa 
medida. O não cumprimento desse normativo resulta na 
inadequação orçamentária e financeira da Proposição.

Por sua vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), 
no seu art. 16, assim dispõe: 

“Art. 16 A criação, expansão ou aperfei-
çoamento de ação governamental que acarrete 
aumento da despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois subseqüentes;

II –  ......................................... ..............”

O Projeto de Lei Complementar ora em análise, ao 
autorizar a criação do Polo de Desenvolvimento da Mi-
crorregião do Madeira, certamente acarretará aumento da 
despesa pública, o que contraria as exigências da legisla-
ção antes mencionada, tornando a proposição incompa-
tível e inadequada orçamentária e financeiramente.

Pelo exposto, não obstante os nobres propósitos con-
siderados na elaboração da proposição, voto pela incompa-



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira  30 53741 

tibilidade e pela inadequação orçamentária e financeira do 
Projeto de Lei Complementar nº 420, de 2008, dispensado 
o exame de mérito da Proposição, conforme o disposto no 
art. 10 da Norma Interna desta Comissão.

Sala da Comissão, 28 de maio de 2009. – Depu-
tado João Dado, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Lei Complementar nº 420/08, nos 
termos do parecer do relator, Deputado João Dado.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: Vig-
natti, Presidente; Luiz Carlos Hauly e Félix Mendonça, 
Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, Andre 
Vargas, Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, Ciro Pe-
drosa, Eduardo Amorim, Geraldinho, Gladson Cameli, 
Guilherme Campos, João Dado, João Pizzolatti, Júlio 
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, Marcelo Castro, 
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo 
Barros, Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Sil-
vio Costa, Vicentinho Alves, Virgílio Guimarães, Wilson 
Santiago, João Magalhães. 

Sala da Comissão, em 23 de setembro de 2009. 
– Deputado Vignatti, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.417-C, DE 1999 
(Do Sr. Fernando Ferro)

Dispõe sobre a participação do usuário 
na administração de entidades de pesquisa 
científica e tecnológica da administração 
federal, direta e indireta, o Compromisso 
de Desempenho e dá outras providências; 
tendo pareceres: da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
pela aprovação (relatora: DEP. LUIZA ERUN-
DINA); da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, pela aprovação 
(relatora: DEP.VANESSA GRAZZIOTIN); e 
da Comissão de Finanças e Tributação pela 
incompatibilidade e inadequação financei-
ra e orçamentária (relator: DEP. VIRGÍLIO 
GUIMARÃES).

Despacho: Às Comissões de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; Traba-
lho, de Administração e Serviço Público; Finan-
ças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO  
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe pretende estabelecer 
e regulamentar a participação do usuário na adminis-
tração de órgãos e entidades de pesquisa e desen-
volvimento científico e tecnológico da administração 
federal, direta e indireta. Prevê ainda a criação de Co-
mitês de Gestão nas referidas instituições e também 
a celebração de “compromissos de desempenho”, a 
serem firmados entre o Poder Público, os usuários e 
a sociedade.

A proposta tramitou pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática e pela Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, tendo sido aprovada em ambos colegiados por 
unanimidade.

Distribuída a esta Comissão, a proposição sujeita-
se a exame de compatibilidade e adequação orçamen-
tária-financeira. No prazo regimental não foram apre-
sentadas emendas ao presente Projeto de Lei.

É o relatório.

II – Voto do Relator

De acordo com o art. 32, X, “h”, conjugado com 
art. 54, II, ambos do Regimento Interno desta Casa e 
conforme a Norma Interna desta Comissão aprovada 
em 29 de maio de 1996, que “Estabelece procedimen-
tos para o exame de compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira”, cabe a esta Comissão, pre-
liminarmente ao mérito, realizar o exame de adequa-
ção orçamentária e financeira e compatibilidade com 
as leis do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias 
e orçamentária anual e normas pertinentes a eles e à 
receita e despesa públicas.

Preliminarmente, releva notar que o projeto de 
lei em exame, ao propor a criação de Comitês de 
Gestão nos órgãos e entidades de pesquisa e desen-
volvimento científico e tecnológico da administração 
federal, direta e indireta, fere o art. 61, § 1º, inciso II, 
alínea “e” da Constituição Federal. Tal dispositivo prevê 
que a iniciativa de lei visando a criação de órgãos da 
administração pública constitui atribuição privativa do 
Presidente da República.

Nesse passo, o art. 8º da Norma Interna da Co-
missão de Finanças e Tributação, que fixa procedi-
mentos para o exame de compatibilidade ou adequa-
ção orçamentária e financeira, estabelece que “será 
considerada incompatível a proposição que aumente 
despesa em matéria de iniciativa exclusiva do Presi-
dente da República” (grifei).
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Verifica-se, assim, que a proposta em análise, à 
luz do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
(Lei Complementar nº 101/2000), fixa para o ente obri-
gação legal por um período superior a dois exercícios, 
constituindo despesa obrigatória de caráter continuado. 
Dessa forma, conforme o § 1º do mencionado dispo-
sitivo, “os atos que criarem ou aumentarem despesa 
de que trata o caput deverão ser instruídos com a es-
timativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a 
origem dos recursos para seu custeio.” O art. 16, inciso 
I, preceitua que:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamen-
to de ação governamental que acarrete aumento da 
despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois subseqüentes.

No mesmo sentido dispõe a Lei nº 11.768, de 14 
de agosto de 2008 (LDO 2009): 

Art. 120. Os projetos de lei e medidas provisórias 
que importem ou autorizem diminuição da receita ou 
aumento de despesa da União no exercício de 2009 
deverão estar acompanhados de estimativas desses 
efeitos, para cada um dos exercícios compreendidos 
no período de 2009 a 2011, detalhando a memória de 
cálculo respectiva e correspondente compensação.

Corroborando com o entendimento dos dispositi-
vos supramencionados, a Comissão de Finanças e Tri-
butação editou a Súmula nº 1, de 2008, que considera 
incompatível e inadequada a proposição que conflite 
com a LRF, ao deixar de estimar o impacto orçamen-
tário-financeiro e de demonstrar a origem dos recursos 
para seu custeio, exarada nos seguintes termos:

SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatível e inade-
quada a proposição, inclusive em caráter autorizativo, 
que, conflitando com as normas da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabili-
dade Fiscal – deixe de apresentar a estimativa de seu 
impacto orçamentário e financeiro bem como a res-
pectiva compensação.

Diante do exposto, submeto a este colegiado o 
meu voto pela inadequação orçamentária-financeira 
e pela incompatibilidade com a norma financeira e or-
çamentária do Projeto de Lei nº 1.417, de 1999, não 
cabendo a esta Comissão pronunciamento sobre o 
mérito

Sala da Comissão, 4 de junho de 2009. – Depu-
tado Virgílio Guimarães, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-

tária do Projeto de Lei nº 1.417-B/99, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Virgílio Guimarães. 

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: Vig-
natti, Presidente; Luiz Carlos Hauly e Félix Mendonça, 
Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, Andre 
Vargas, Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, Ciro Pe-
drosa, Eduardo Amorim, Geraldinho, Gladson Cameli, 
Guilherme Campos, João Dado, João Pizzolatti, Júlio 
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, Marcelo Castro, 
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo 
Barros, Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Sil-
vio Costa, Vicentinho Alves, Virgílio Guimarães, Wilson 
Santiago, João Magalhães. 

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado VIGNATTI, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 270-A, DE 2003  
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame) 

Proíbe a exploração do jogo de bingo; 
tendo pareceres: da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comér-
cio, pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 
2.944/04, 3.489/08 e 2.254/07, apensados, 
com substitutivo, e pela rejeição deste e 
dos de nºs 1.986/03, 2.999/04, 3.492/04 e 
2.429/07, apensados (relator: DEP. VICEN-
TINHO ALVES); da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária deste e dos de nºs 1.986/03, 
2.429/07, 2.999/04 e 3.492/04, apensados; 
pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária dos de nºs 2.254/07, 
2.944/04 e 3.489/08, apensados, e do Subs-
titutivo da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio; e, no 
mérito, pela aprovação dos de nºs 2.944/04, 
3.489/08 e 2.254/07, apensados, e do Subs-
titutivo da Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio, com 
substitutivo, e pela rejeição deste e dos de 
nºs 1.986/03, 2.999/04, 3.492/04 e 2.429/07, 
apensados (relator: DEP. JOÃO DADO); e 
da Comissão Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação do Substitutivo da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, e do Projetos de Lei nºs 2.944/04, 
3.489/08 e 2.254/07, apensados, nos termos 
do Substitutivo da Comissão de Finanças 
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e Tributação, com 6 subemendas; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela rejeição deste 
e dos de nºs 1.986/03, 2.999/04, 3.492/04 e 
2.429/07, apensados (relator: DEP. REGIS 
DE OLIVEIRA) 

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comér-
cio; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54) 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito 
E Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões de Tu-
rismo e Desporto; de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

I – Relatório

Trata a hipótese de Projeto de Lei de autoria do 
ilustre Deputado Antônio Carlos Mendes Thame que 
intenta proibir a atividade de exploração do jogo de 
bingo.

Em sua Justificação, o Parlamentar alega que 
os artigos da Lei Pelé (9.615/1998) que permitiam o 
funcionamento das casas de bingo foram revogados 
pela Lei 9.981/2000, razão pela qual a partir de 31 de 
dezembro de 2002 foram extintos os alvarás de funcio-
namento. Em reforço da tese de que os bingos são uma 
atividade nociva ao país, reproduz trechos de artigo do 
articulista Luiz Nassif (Folha de São Paulo), para quem 
essa modalidade de jogo é uma doença, cria dependên-
cia e provoca desequilíbrio no orçamento das famílias, 
chegando a citar algumas situações reais.

No texto do Projeto estão Presentes dois artigos: 
um proibindo a exploração do jogo de bingo e o outro 
dispondo sobre a cláusula de vigência da lei.

A este Projeto de Lei estão apensados os se-
guintes: 

1) PL nº 1986/2003, de autoria do nobre 
Deputado Antônio Carlos Biscaia, que proíbe 
a prática e a exploração do jogo de bingo, de 
caça-níqueis, do jogo do bicho e de outros 
jogos de azar em todo o território nacional, 
ressalvada a exploração exercida pelo Poder 
Público e os sorteios beneficentes.

2) PL nº 2944/2004, de autoria do ilustre 
Deputado Valdemar Costa Neto, que institui 
normas sobre jogos de bingo em todo o terri-
tório nacional, dispondo sobre a forma do exer-
cício da atividade, a criação do Fundo Social 

da Fome, Cultura e Desporto e das infrações 
administrativas e penais.

3) PL nº 2999/2004, de autoria do insig-
ne Deputado Antônio Carlos Pannunzio, que 
revoga os arts. 2º, 3º, 4º e 6º da Lei nº 9981, 
de 14 de julho de 2000, e estabelece a proibi-
ção da exploração de jogos de bingo em todo 
o território nacional.

4) PL nº 3492/2004, de autoria do nobre 
Deputado Neucimar Fraga, que proíbe a ex-
ploração de todas as modalidades de jogos de 
bingo e jogos em máquinas eletrônicas deno-
minadas “caça-níqueis”, independentemente 
dos nomes de fantasia, prevendo sanções 
pecuniárias para a hipótese de descumpri-
mento das normas, sem prejuízo da respon-
sabilização penal.

5) PL nº 3489/2008, de autoria do atuan-
te Deputado Arnaldo Faria de Sá, que “dispõe 
sobre recursos da exploração dos bingos com 
a finalidade de angariar recursos para a saú-
de”, definindo bingos, estabelecendo normas 
de premiação, autorização, fiscalização e pu-
nições administrativas e penais para o caso 
de descumprimento da lei.

6) PL nº 2429/2007, do nobre Deputado 
Luiz Carlos Hauly, que Proíbe a realização de 
apostas em evento de natureza esportiva pela 
rede mundial de computadores e dá outras 
providências.

7) PL nº 2254/2007, do nobre Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, que dispõe sobre regula-
mentação de diversões e jogos eletrônicos.

Cabe ressaltar que não foram apresentadas, no 
prazo regimental, emendas nesta Comissão. A maté-
ria está sujeita à deliberação do Plenário desta Casa 
de Leis.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, a teor do art. 32, VI, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, mani-
festar-se quanto ao mérito da proposição sub examen, 
notadamente por se tratar de assunto relativo à ordem 
econômica nacional.

A atividade de jogo no Brasil já é legalizada, ao 
contrário do que se apregoa. O Decreto-Lei nº 204/67 
define os jogos lotéricos como serviços públicos e con-
ferem o monopólio de sua exploração à União Federal, 
que o faz através da Caixa Econômica Federal, sob 
diversas modalidades. Até 2004, o bingo, por exem-
plo, funcionava amparado inicialmente pela Lei Zico 
(nº 8672, de 1993)e posteriormente pela Lei Pelé (nº 
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9615, de 1998), quando esta última teve o prazo de 
validade expirado. O mesmo diga-se das máquinas 
chamadas “caça-níqueis”.

Como conseqüência do vácuo legal, o Presiden-
te da República editou a Medida Provisória nº 168, 
de 2004, proibindo a exploração de bingos em todo o 
território nacional. A MP, que chegou a ser aprovada 
na Câmara dos Deputados, foi rejeitada pelo Senado 
Federal.

Ficou mantido, assim, e até hoje, o vazio le-
gal, criando-se uma situação curiosa: não há norma 
regulamentadora da atividade e tampouco estabe-
lecendo sua proibição. Em conseqüência, os em-
presários do setor recorreram ao Poder Judiciário 
e, durante algum tempo, as casas de bingo e/ou de 
máquinas caça-níqueis funcionaram protegidas por 
concessão liminar.

Também os cassinos já funcionaram no Brasil no 
início dos anos 30. Em 1946, sob o governo de Eu-
rico Gaspar Dutra, foi editado um decreto-lei (dizem 
que a pedido de D. Santinha, mulher do Presidente), 
fechando repentinamente todos os cassinos existen-
tes, que tinham como principal palco a cidade do Rio 
de Janeiro.

A atividade do jogo recreativo, em suas diferen-
tes modalidades, é regulamentada em 138 países do 
mundo (Revista Veja, edição 2023, de 29 de agosto de 
2007). Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai e Venezue-
la mantêm a exploração do jogo sob controle estatal. 
O mesmo ocorre em países como Estados Unidos, 
Japão, Canadá, China, Espanha, Austrália, Portugal, 
Alemanha, Holanda e Finlândia, revelando que a prá-
tica do jogo supera a diversidade cultural, econômica, 
social e ideológica no globo terrestre.

As razões que levaram esses e outros países 
à regulamentação do jogo são óbvias. A geração de 
emprego, de um lado, e a arrecadação tributária, de 
outro, como principais motivos. A não regulamentação 
dessa atividade, segundo a experiência desses países, 
produziram efeitos nefastos na vida das pessoas e na 
economia. Ao invés do emprego formal, o informal; 
no lugar da arrecadação de impostos, a sonegação 
‘branca’; e como substituto da lei, o crime organizado 
e a lavagem de dinheiro.

Os que discursam contra o jogo recreativo usam 
o mesmo bordão: o jogo convive lado a lado com o 
crime organizado e a lavagem de dinheiro. É verda-
de, desde que o jogo não seja regulamentado e 
não tenha o controle e a rigorosa fiscalização do 
Estado. Não fosse verdadeira a premissa, os países 
que regulamentaram a atividade do jogo recreativo 
estariam convivendo passivamente com organizações 

criminosas. É possível imaginar os Estados Unidos e 
a Alemanha, por exemplo, patrocinando o crime orga-
nizado? Evidente que não.

No caso do Brasil, é a falta de lei que abre a 
porta para que empresários inescrupulosos encon-
trem na clandestinidade o caminho para o crime, a 
corrupção e o suborno. Sabe-se que não é este o 
propósito dos que se opõem à regulamentação do 
jogo recreativo, muitos portadores de boa fé. Mas 
não há como deixar de classificar como equivocada 
esse tipo de posição.

Ouvido em audiência pública nesta Comissão, 
o presidente da Associação Brasileira dos Bingos, 
Olavo Sales da Silveira, estimou que cerca de 1500 
estabelecimentos de jogos seriam implantados no 
país com o advento de uma lei que regulamentasse a 
atividade, levando-se em conta que no ano de 2003 
aproximadamente 1200 casas de bingos funcionavam 
em diversos estados. 

Ainda segundo estudos da ABRABIN, a regu-
lamentação apenas do bingo importaria num incre-
mento de receita tributária próxima dos R$ 5 bilhões/
ano, provenientes de taxa de fiscalização, royalties de 
outorga, impostos e contribuições, repartidos entre 
a União, os Estados e Municípios. Com o acréscimo 
na regulamentação das videoloterias e dos cassinos, 
a receita prevista atingiria a expressiva cifra de R$ 
8.850.000.000,00 (oito bilhões e oitocentos e cinqüenta 
milhões), na avaliação da entidade.

Pronunciamento do Sr. Moacir Tech, presidente 
da Confederação dos Trabalhadores de Turismo, na 
mesma audiência, corroborou a possibilidade de re-
criação imediata de cerca de 120.000 empregos com 
a reabertura dos bingos, podendo chegar a 200.000 
empregos diretos com a incorporação das outras mo-
dalidades. Ainda os indiretos.

Importante salientar que este passo que o Con-
gresso Nacional dará regulamentando os Jogos Re-
creativos, significa um impulso importante à atividade 
econômica e social do país, sem aporte de recursos 
governamentais, sem incentivos fiscais ou credi-
tícios.

Embora os números não sejam oficiais, pode-
se dizer que a estimativa é realista, se comparados, 
por exemplo, com a receita proveniente de jogos em 
outros países. Dados repassados pelo Coordenador 
de Assuntos de Jogos do Ministério do Interior da Es-
panha, Pedro Cerezo Gallegos, na mesma audiência 
pública, revelaram que o faturamento global dos jogos 
públicos e privados naquele país, no exercício de 2007, 
totalizou 30,989 bilhões de euros. A Espanha tem uma 
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população de 45 milhões de habitantes e um PIB igual 
ao do Brasil: 1,5 trilhões de dólares.

O jornal Folha de S. Paulo (24/07/2008), traz 
informação de que a cidade de Las Vegas, nos Esta-
dos Unidos, conhecida mundialmente pelos suntuosos 
hotéis-cassinos, dispõe de 136.000 quartos de hotel, 
está erguendo outros 32.000 até o final de 2009 e re-
cebe 39 milhões de turistas por ano (turismo interno 
e externo), enquanto o Brasil recebe 6 milhões de tu-
ristas no mesmo período.

Há um fato que merece relevância na apreciação 
desta matéria por esta Comissão. Trata-se da disse-
minação dos jogos via internet. Hoje já é possível jo-
gar no Brasil roleta, dados e vinte e um on-line. As 
máquinas caça-níqueis são igualmente acessíveis em 
cassinos cibernéticos. Navios, em quantidade cada vez 
maior, aportam em nossa costa e abrem seus cassi-
nos. Vôos fretados partem semanalmente das nossas 
principais capitais rumo à Argentina, ao Uruguai, ao 
Paraguai, em busca de entretenimento nos seus cas-
sinos. Não tenho receio de revelar a esta comissão 
que vislumbro alguns desses vôos indo para o meu 
Tocantins, levando empregos, impostos e ajudando o 
seu desenvolvimento. 

Para garantir a segurança das informações pes-
soais e financeiras de seus clientes – diz a propagan-
da no portal – os cassinos virtuais utilizam a mesma 
tecnologia das maiores instituições bancárias e com-
panhias de cartão de crédito, como criptografia digital 
segura (SSL), com o armazenamento das transações 
para o caso de divergências.

Isso significa que enquanto se discute a existência 
de casas de jogos no mundo real em terras brasilei-
ras, há a prática de jogos no mundo virtual da internet 
– sob o céu do Brasil, sem a geração de empregos e 
longe de impostos.

Embora este relator não seja afeito ao jogo, fixei 
minha posição no sentido de que a atividade deve 
ser regulamentada, ante as razões já expendidas. 
A proibição pura e simples da atividade, além de 
estimular o jogo clandestino, alimentar a corrupção 
e produzir o suborno, traz prejuízos para o erário, 
contribui com o desemprego e isola o Brasil da re-
alidade mundial.

O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(FOLHAONLINE de 1º/04/2008 – 20h03) sugeriu que 
o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
(CDES) discuta a possibilidade de regulamentar as 
casas de bingos e os cassinos no país.

Nessa linha, embora reconhecendo os ele-
vados propósitos dos ilustrados Deputados Antô-
nio Carlos Mendes Thame (PL 270/2003), Antônio 
Carlos Biscaia (PL 1986/2003), Antônio Carlos 

Pannunzio (PL 2999/2004) e Neucimar Fraga (PL 
3492/2004), todos dispondo sobre a proibição e a 
criminalização da atividade de jogo em suas várias 
modalidades, minha opção será pela rejeição des-
sas proposições.

Associo-me, assim, aos projetos de lei de autoria 
dos eminentes deputados Valdemar Costa Neto (PL 
2944/2004) e Arnaldo Faria de Sá (PL 3489/2008), 
que disciplinam a matéria de forma sistematizada e 
regulamentam a atividade do jogo com segurança e 
prudência, destinando recursos para a área social, pre-
vendo rigorosa fiscalização e prescrevendo sanções 
administrativas e penais para os infratores.

Porém, em homenagem aos ilustres autores, bus-
quei sintetizar o pensamento de ambos e elaborei Subs-
titutivo contendo proposições, com o intuito reforçar os 
mecanismos de controle e fiscalização do Estado sobre 
a atividade de jogo, como a interligação em tempo real 
com os órgãos controladores, possibilitando o controle 
da lisura dos processos e da arrecadação tributária; a 
criação do Cadastro Nacional de Portadores de Ludo-
patia e a proibição dos integrantes deste Cadastro de 
frequentar os estabelecimentos de jogos; a proibição 
de concessão de crédito aos jogadores pelos estabe-
lecimentos, são formas já testadas em outros países. 
Ampliando, ainda, o objeto contemplado nos projetos, 
e concentrando a destinação dos recursos arrecada-
dos para a área da saúde. Também merece destaque 
a previsão de infrações administrativas e penais, com 
a estipulação de rigorosas penas que vão das multas 
à reclusão do infrator, criminalizando o que hoje é ti-
pificado como contravenção penal.

Em relação especificamente aos cassinos, o 
Substitutivo prevê autorizações para o seu funciona-
mento nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
do país, como instrumento de estímulo ao desenvol-
vimento econômico e social.

Por fim, o Substitutivo prevê a atividade de jogos 
no Brasil sob três modalidades: 1) Bingos; 2) Videolo-
teria; e 3) Estabelecimentos de Cassinos. Não haveria 
sentido em excluir qualquer dessas modalidades, ten-
do em vista sua similaridade.

ANTE O EXPOSTO, voto pela rejeição do Projeto 
de Lei nº 270, de 2003, do Projeto de Lei nº 1986, de 
2003, do Projeto de Lei nº 2999, de 2004, do Projeto 
de Lei nº 3492, de 2004, Projeto de Lei nº 2429, de 
2007 e pela aprovação do Projeto de Lei nº 2944, de 
2004, Projeto de Lei nº 2254, de 2007 e do Projeto 
de Lei nº 3489, de 2008, nos termos do Substitutivo 
em anexo.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2008. – De-
putado Vicentinho Alves, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 270, DE 2003 

(Apensados PL nº 1986/2003, PL nº 2944/2004,  
PL nº 2999/2004, PL nº 3492/2004,  
PL nº 2254/2007,PL nº 2429/2007 e  

PL nº 3489/2008).

Dispõe sobre a atividade de jogos re-
creativos no território nacional, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Definições e Normas Comuns

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a atividade de jo-
gos recreativos no território nacional, e dá outras pro-
vidências.

Art. 2º Os jogos recreativos são aqueles realiza-
dos em salas especiais e exclusivas, nas modalidades, 
locais e forma previstos nesta Lei e no seu respectivo 
Regulamento. 

Art. 3º A exploração dos jogos recreativos se 
dará sempre mediante autorização individualizada por 
estabelecimento, pela autoridade competente, e será 
exercida por sociedade empresarial constituída sob 
as leis brasileiras.

Art. 4º Em nenhum estabelecimento autorizado 
para a prática de jogos será admitida a presença:

I – de menores de 18 anos, mesmo que 
acompanhados dos seus responsáveis;

II– de pessoas declaradas judicialmente 
incapacitadas para atos da vida civil;

III– de pessoas portadoras do vício da lu-
dopatia, cujo Cadastro Nacional fica criado. 

Art. 5º Os estabelecimentos autorizados para 
exploração de jogos deverão, além das exigências de 
posturas e segurança contidas nas normas municipais 
e estaduais, observar o que se segue:

I– localizarem-se a uma distância míni-
ma de 500 (quinhentos) metros de Escolas e 
Templos Religiosos;

II– adotar formas de privacidade de tal 
modo que as atividades de jogos não possam 
ser visualizadas a partir da via pública.

III– explorar com exclusividade, e, nos 
estritos limites das modalidades autorizadas, 
as atividades de jogos, admitidos apenas ser-
viços complementares de bar, restaurante e 
apresentações artísticas.

IV– não será permitida a concessão de 
crédito aos apostadores, devendo todas as 

apostas ser pagas à vista, pelos meios de pa-
gamento legalmente permitidos.

V – os programas de computador destina-
dos ao controle e fiscalização da atividade de 
jogos recreativos serão definidos tecnicamente 
e homologados pelo Ministério da Fazenda, 
devendo conter dispositivos que permitam os 
pagamentos de prêmios exclusivamente com 
a digitação do número do Cadastro da Pessoa 
Física no Ministério da Fazenda dos ganha-
dores, ou o número do passaporte, quando 
estrangeiros, devendo o programa de compu-
tador estar interligado, em tempo real, com a 
Receita Federal e o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras – COAF.

Art. 6º A receita pela exploração dos jogos de 
que trata esta lei é a diferença entre o valor apurado 
com a venda de cartelas e apostas nos terminais ele-
trônicos, e a premiação efetivamente oferecida e paga, 
considerados os prêmios acumulados e os tributos di-
retamente incidentes sobre a premiação.

CAPÍTULO II 
Das Modalidades

Art. 7º São permitidas as seguintes modalidades 
de jogos: 

I – bingos
II– videoloteria
III– jogos de cassinos

Seção I 
Dos Bingos

Art. 8º Os jogos de bingo consistem em sorteios 
aleatórios de números de 1 à 90, distribuídos em car-
telas impressas ou virtuais, contendo cada uma quinze 
números que mediante sucessivas extrações atinjam 
um conjunto pré-estabelecido para premiação, por 1 
(um) ou mais participantes. 

Art. 9º Os Bingos são: 

I – permanentes, aqueles realizados em 
salas próprias, com utilização de processo de 
extração isento de contato humano, que as-
segure integral lisura dos resultados, inclusive 
com o apoio de sistema de circuito fechado de 
televisão e difusão de som, oferecendo prêmios 
exclusivamente em dinheiro, sendo proibida a 
venda de cartelas fora da sala de bingo; 

II– eventuais, aqueles realizados em es-
tádios com premiação em bens móveis e/ou 
imóveis, cujas cartelas serão confeccionadas 
na Casa da Moeda do Brasil, podendo ser co-
mercializadas em todo território Nacional;
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Art. 10. O regulamento disporá sobre a quan-
tidade de estabelecimentos autorizados por Municí-
pio, utilizando parâmetros de população e renda, de 
forma a garantir o equilíbrio econômico-financeiro da 
delegação. 

Art. 11. Os locais destinados ao funcionamento de 
Bingo Permanente devem ter capacidade para receber 
de forma confortável e segura, no mínimo, quinhentas 
pessoas sentadas. 

Art. 12. As casas de bingo operarão com sistemas 
de processamento eletrônico interligados em tempo 
real aos órgãos de controle tributário e operacional, 
conforme dispuser o respectivo regulamento. 

Art. 13. A premiação ofertada para as sub-moda-
lidades descritas no art. 9º será de, no mínimo: 

I – bingos permanentes: 70% do valor 
arrecadado com a venda de cartelas; 

II – bingos eventuais: 40% do valor arre-
cadado com a venda de cartelas.

Seção II 
Da Videoloteria

Art. 14. Vídeoloteria é o jogo eletrônico realizado 
em monitor de vídeo, exibindo bolas, figuras, cartelas 
ou qualquer outra forma de demonstração do conjun-
to de possibilidades, cujos elementos são sorteadas 
eletronicamente, até um limite pré-determinado, me-
diante programa dedicado, acionado individualmente 
pelo jogador, cuja memória flash, inviolável e vincula-
da ao programa eletrônico da máquina, registre todas 
as operações realizadas no curso de sua utilização 
na qual um único jogador concorre a uma seqüência 
ganhadora, previamente estabelecida em tabela de 
premiação. 

Art. 15. A premiação ofertada pelos equipamen-
tos de videoloteria será de 85%(oitenta e cinco por 
cento) dos ingressos totais, incluso neste percentual 
o Imposto de Renda de 30% apurado sobre os saldos 
positivos verificados entre a aquisição inicial de crédi-
tos e o saldo final de cada apostador.

Parágrafo único. O percentual estabelecido no 
caput deste artigo será previsto no programa do equi-
pamento para se verificar a cada intervalo de 5.000 
(cinco mil)jogadas.

Art. 16. Os jogos de videoloteria, em qualquer hi-
pótese, somente serão autorizados a funcionar, com os 
seus equipamentos e programas previamente homolo-
gados pela autoridade competente, e com interligação 
em tempo real aos órgãos controladores definidos em 
regulamento.

Art. 17. Os equipamentos de videoloterias somen-
te poderão funcionar em estabelecimentos de Bingos 
ou de Cassinos.

Seção III 
Dos Cassinos

Art. 18. Os Cassinos são estabelecimentos de-
dicados exclusivamente à atividade de jogos e serão 
autorizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste do país, como instrumento de estímulo ao de-
senvolvimento econômico e social. 

Art. 19. Nos estabelecimentos denominados cas-
sinos, poderão operar jogos de cartas, roletas e video-
loterias, dispondo o Regulamento sobre as exigências 
técnicas e operacionais relativas às duas primeiras 
modalidades, aplicando-se à terceira os requisitos do 
Arts. 14 a 16.

Art. 20. A denominação cassino como indicativo 
de atividade, nome de fantasia ou razão social somente 
poderá ser utilizada por estabelecimentos autorizados 
com base na presente Lei, sendo vedada a sua utili-
zação por outros estabelecimentos.

Art. 21. Os Cassinos terão os seus funcionários 
contratados diretamente e informados ao órgão con-
trolador, tendo obrigatoriamente um diretor de jogos, 
que responderá administrativamente e penalmente pelo 
regular funcionamento das mesas de jogos, roletas e 
equipamentos de videoloterias, bem como pelo correto 
registro contábil de todas as operações realizadas no 
estabelecimento, sem prejuízo da responsabilidade da 
empresa detentora da autorização de funcionamento, 
bem como dos operadores diretos de cada atividade 
controlada.

Art. 22. As autorizações para funcionamento de 
cassinos serão necessariamente precedidas de lici-
tação, na modalidade concorrência pública, podendo 
contemplar prazos de até 10 anos, prorrogáveis por 
igual período.

Art. 23. Nenhum benefício fiscal ou financiamen-
to por organismos da administração direta ou indireta 
será concedido para implantação de qualquer em-
preendimento destinado à atividades abrangidas no 
objeto desta Lei.

CAPÍTULO III 
Da Autorização e Fiscalização

Art. 24. O Ministério da Fazenda é o órgão com-
petente para proceder às autorizações e a fiscalização 
dos jogos de que trata esta Lei, podendo delegar atri-
buições a órgãos da administração direta ou indireta, 
conforme regulamento. 

Art. 25. Para os fins desta Lei, autorização é o 
ato administrativo vinculado que faculta a exploração 
de jogos, por empresa idônea, desde que preenchidas 
as condições nela previstas. 

Art. 26. O pedido de autorização para explora-
ção de jogos somente será deferido em favor de so-
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ciedades empresárias mediante o cumprimento dos 
seguintes requisitos: 

I – situação de regularidade fiscal re-
lativa: 

a) aos tributos federais, estaduais, dis-
tritais e municipais; 

b) às contribuições previdenciárias e so-
ciais; 

c) à dívida ativa da união; 
II – regularidade quanto à constituição 

da sociedade, inclusive no que se refere à 
integralização do capital social mínimo de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais)para explora-
ção de Bingos e R$ 10.000.000,00(dez milhões 
de reais) para exploração de cassinos; 

III – prestação de caução de valor igual 
ao capital estipulado no inciso anterior, nas 
alternativas previstas § 1º do art. 56 da Lei 
8.666/93; 

IV – regularidade dos equipamentos e 
sistemas operacionais mediante: 

a) laudo técnico conclusivo, emitido por 
órgão ou profissional especializado reconhe-
cido por instituição universitária de destacada 
capacidade técnica e científica, devidamente 
credenciada pelo órgão fiscalizador, abrangen-
do todos os aspectos de funcionalidade; 

b) os fornecedores de equipamentos e 
materiais diretamente utilizados na realiza-
ção dos jogos, como cartas, cartelas, roletas, 
globos, extratores e equipamentos de video-
loterias, terão que se cadastrar e atender re-
quisitos de regularidade fiscal e qualificação 
técnica e econômico-financeira exigidos dos 
operadores de jogos. 

IV – instalações apropriadas e infra-es-
trutura operacional adequada à exploração 
do jogo, devidamente certificada pelos órgãos 
públicos competentes quanto à segurança e 
capacidade de ocupação determinada, bem 
como localização permitida;

V – quando em operação, a autorizada 
deverá comprovar a contratação regular de, 
no mínimo, 50( cinqüenta) empregados no 
estabelecimento de Bingos e 500(quinhentos) 
empregados por Cassino; 

§ 1º Em relação aos sócios será exigido 
além da comprovação de regularidade referi-
da no inciso I, deste artigo, o atendimento das 
seguintes exigências: 

a) documentos de identificação pessoal, 
profissional e fiscal; 

b) comprovação de situação regular pe-
rante o fisco federal; 

c) certidão negativa de registros crimi-
nais, na Justiça federal e estadual, do domicílio 
e do local de funcionamento do estabelecimen-
to, inclusive se estrangeiros, que deverão apre-
sentar documentação traduzida e chancelada 
pela repartição consular; 

d) os diretores de jogos deverão apre-
sentar a mesma documentação, bem como o 
respectivo registro perante o órgão controlador 
definido em regulamento.

§ 2º A autorização será negada se não 
forem atendidos quaisquer dos requisitos esta-
belecidos nesta Lei e em seu regulamento ou 
houver constatação de inidoneidade da pessoa 
jurídica requerente ou de seus sócios, diretores 
e, se for o caso, pessoas físicas que integrem 
o quadro societário de sua controladora. 

§ 3º A autorização poderá ser cassada 
se quaisquer dos requisitos previstos nesta 
Lei deixarem de ser observados. 

Art. 27. A autorização para funcionamento das 
casas de jogos será emitida por prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses, para os bingos permanentes, e 10(dez) 
anos para os cassinos, sendo o certificado de autori-
zação individualizado, para endereço certo, contendo, 
além de outros dados, obrigatoriamente, o número de 
cadeiras para a exploração do bingo permanente. 

Art. 28. Cada sociedade empresarial somente po-
derá ser autorizada a operar 2(dois) estabelecimentos 
de bingo ou cassino, não podendo ter entre seus sócios 
pessoas físicas ou jurídicas que participem de outra 
sociedade detentora de autorização de exploração. 

Art. 29. Caberá ao regulamento desta Lei dispor 
sobre a instrução documental do pedido de autoriza-
ção de funcionamento. 

CAPÍTULO V 
Das Receitas Específicas e sua Destinação 

Art. 30. Pela autorização para exploração do ser-
viço de bingos o poder concedente será remunerado 
mediante cobrança de royalties de valor equivalente 
a 15%(quinze por cento) da receita prevista no art. 6º 
desta Lei, que serão integralmente aplicados em pro-
gramas de saúde dos entes públicos adiante citados, 
e serão distribuídos da seguinte maneira: 

I – 30%(trinta por cento) do valor arreca-
dado para a União; 

II – 70%(setenta por cento) do valor ar-
recadado para o Estado ou Distrito Federal, 
onde se localize o estabelecimento. 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira  30 53749 

Parágrafo único. Para efeitos da incidên-
cia tributária de contribuições sociais com base 
no faturamento, considera-se faturamento men-
sal da empresa que explora os jogos a dife-
rença entre o valor apurado pelas vendas de 
cartelas e o total das premiações efetivamente 
oferecidas ou distribuídas, incluídos os valores 
de prêmio acumulado e reserva. 

Art. 32. Será cobrada taxa de fiscalização em 
razão do poder de polícia exercido pelo Ministério da 
Fazenda ou pela entidade a quem este delegar a fis-
calização das atividades de exploração de jogos re-
creativos. 

§1º A taxa será devida mensalmente pelo 
estabelecimento autorizado a explorar o jogo 
de bingo e cassinos, devendo ser recolhida a 
partir da autorização, até o décimo quinto dia 
do mês subseqüente. 

§ 2º A taxa será de R$ 20.000,00 (vin-
te mil reais) por cada sala de bingo perma-
nente ou, por evento de bingo eventual, e R$ 
150.000,00(cento e cinqüenta mil reais) por 
cassino. 

CAPÍTULO VI 
Das Infrações Administrativas

Art. 32. O descumprimento de qualquer das obri-
gações previstas nesta Lei e em sua regulamentação 
constitui infração administrativa. 

Art. 33. As infrações referidas no art. 32 sujeitam 
os infratores às seguintes sanções administrativas, 
sem prejuízo das sanções de natureza penal previstas 
nesta Lei e na legislação vigente: 

I – advertência; 
II – multa simples; 
III – multa diária; 
IV – apreensão de equipamentos e ma-

teriais de jogos; 
V – suspensão temporária de funciona-

mento; 
VI – cassação da autorização.
VII – suspensão para o exercício da ativi-

dade por prazo de até 5(cinco) anos, de acor-
do com a gravidade da infração, dos Direto-
res de Jogos e dos responsáveis por mesas 
de operação. 

§ 1° As penalidades pecuniárias previs-
tas nesta Lei podem ser aplicadas indepen-
dentemente do cancelamento do Certificado 
de Autorização. 

§ 2° As multas serão fixadas em valor 
de no mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

e no máximo R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), em conformidade com o disposto na 
regulamentação desta Lei. 

§ 3° Na fixação do valor da multa serão 
considerados, cumulativa ou alternativamente, 
dentre outros critérios, os seguintes: 

I – a primariedade do infrator; 
II – a gravidade da falta e os efeitos gerados, 

ou que possam gerar, em relação a terceiros; 
III – a reincidência em infração da mes-

ma natureza; 
IV – a contumácia na prática de infrações 

administrativas;
V – O não pagamento de prêmios é falta 

grave punível com suspensão de funcionamen-
to do estabelecimento, e cassação da licença, 
se reincidente. 

§ 4º As multas podem ser aplicadas 
cumulativamente com outras penalidades. 

§ 5° A multa diária será mantida até que 
seja corrigida a falta que deu causa a sua 
aplicação, não podendo ultrapassar sessen-
ta dias, após o que será aplicada a pena de 
suspensão temporária de funcionamento, por 
prazo não superior a trinta dias. 

§ 6° Não sanada a falta nos prazos men-
cionados no § 5º, será aplicada a pena de 
cassação da autorização. 

§ 7° As multas podem ser aplicadas às 
pessoas físicas que, na qualidade de sócios 
ou encarregados da administração do estabe-
lecimento, tenham concorrido direta ou indire-
tamente para o cometimento de infrações. 

CAPÍTULO VII 
Das Infrações Penais

Art. 34. Manter, facilitar ou realizar jogos previstos 
nesta Lei, sem a competente autorização:

Pena – reclusão de um a cinco anos, e multa. 
Art. 35. Permitir o ingresso de menor de dezoito 

anos em recinto destinado a jogos: 
Pena – reclusão de um a dois anos, e multa. 
Art. 36. Oferecer ou pagar, no jogo de bingo per-

manente, videoloteria ou cassino, premiação que não 
seja em dinheiro: 

Pena – reclusão de um a dois anos, e multa. 
Art. 37. Adulterar, fraudar, manipular ou controlar, 

por qualquer meio, o resultado dos jogos:
Pena – reclusão de um a cinco anos, e multa. 
Art. 38. Explorar, permitir a exploração ou manter 

nas salas de jogos outras modalidades diferentes da-
quela autorizada para aquele estabelecimento:

Pena – reclusão de um a cinco anos, e multa. 
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CAPÍTULO VIII 
Disposições Transitórias

Art. 39. Os estabelecimentos de cassinos serão 
autorizados, inicialmente, em número de 6(seis), sen-
do 2(dois) por cada região, e ao final de 5(cinco) anos, 
contados da entrada em funcionamento do primeiro 
deles, feita uma avaliação de mercado pelo órgão con-
trolador, fica o Poder Executivo Federal autorizado a 
estabelecer um novo quantitativo.

Parágrafo único. Havendo solicitações de au-
torização por mais Estados da federação do que o 
quantitativo estabelecido no caput, serão concedidas 
preferencialmente àquelas unidades que apresentem 
menor índice de desenvolvimento humano(IDH). 

CAPÍTULO IX 
Disposições Finais

Art. 40. Os valores expressos nesta Lei estarão 
sujeitos à revisão anual, segundo critérios fixados em 
seu regulamento. 

Art.41. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2008. – Depu-
tado Vicentinho Alves, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada 
hoje, opinou, unanimemente, pela rejeição do Projeto de 
Lei nº 270/2003, dos PLs nºs 1.986/2003, 2.999/2004, 
3.492/2004 e 2.429/2007, apensados,e pela aprova-
ção dos PLs nºs 2.944/2004, 3.489/2008 e2.254/2007, 
apensados, nos termos do Parecer do Relator, com 
substitutivo, Deputado Vicentinho Alves. 

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Jilmar Tatto – Presidente, Renato Molling e José Gui-
marães – Vice-Presidentes, Dr. Ubiali, Fernando de 
Fabinho, Fernando Lopes, Jurandil Juarez, Laurez 
Moreira, Lúcio Vale, Nelson Goetten, Sérgio Moraes, 
Antônio Andrade, Felipe Bornier, Guilherme Campos, 
Vanderlei Macris e Vicentinho Alves. 

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2008. – De-
putado Jilmar Tatto, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 270, de 2003, propõe a proi-
bição, em todo o território nacional, da exploração do 
jogo do bingo, na modalidade bingo permanente.

Encontram-se apensados outros 5 (cinco) Projetos 
de Lei: PL Nº 1.986/03, PL Nº 2.944/04, PL nº 2.999/04, 
PL Nº 3.489/08 e PL Nº 3.492/04. Ao apensado PL Nº 

1.986/03 encontram-se, por sua vez, apensados os 
Projetos de Lei PL 2.429/07 e PL Nº 2.254/07.

Esses Projetos apensados propõem essencial-
mente a mesma proibição proposta pelo Projeto prin-
cipal, ou uma extensão dela a outros jogos aleatórios, 
ou ainda a permissão regulamentada da exploração 
de tais jogos. Senão, vejamos:

O PL Nº 1.986/03, de autoria do Deputado An-
tonio Carlos Biscaia, proíbe a prática e a exploração 
do jogo de bingo, de caça-níqueis, do jogo de bicho e 
de outros jogos de azar, em todo o território nacional, 
tipificando tais condutas como crimes e cominando 
penas à transgressão da proibição.

O PL Nº 2.429/07, de autoria do Deputado Luiz 
Carlos Hauly, proíbe a realização de apostas, pela rede 
mundial de computadores ou qualquer meio de trans-
missão de dados, em evento de natureza esportiva, 
ficando as instituições financeiras, as administradoras 
de cartão de crédito e qualquer participante da rede 
de dados do Sistema Financeiro Nacional proibidas 
de efetuar a transferência eletrônica de valores para 
pagamento de dívidas oriundas da prática dessas 
apostas, com cominação de multas que reverterão ao 
atual Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, além das 
penas aplicáveis pela prática da contravenção penal 
do jogo de azar, prevista no art. 50 do Decreto– Lei nº 
3.688/41 (Código Penal).

O PL Nº 2.254/07, de autoria do Deputado Arnal-
do Faria de Sá, permite expressamente a exploração 
das denominadas “diversões de probabilidade”, decla-
radas serviço público de competência dos Estados e 
do Distrito Federal, podendo serem executadas dire-
tamente por Órgão da Administração designado pelo 
Poder Executivo ou indiretamente por conta e risco de 
sociedade empresária autorizada por Órgão da Admi-
nistração competente, nos termos da Lei decorrente da 
aprovação do Projeto e sua correspondente regulamen-
tação. Além de disciplinar vários aspectos da atividade, 
inclusive com imposição de multas administrativas pela 
sua inobservância, o Projeto prevê, a incidência dos 
tributos aplicáveis às diversões eletrônicas em geral 
e a alíquota de 5% (cinco por cento) para o Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), além da 
destinação de 5% (cinco por cento) para o órgão da 
administração federal competente para a fiscalização 
da atividade e de 5% (cinco por cento) para o órgão 
da administração estadual também competente para 
a mesma atividade fiscalizatória.

O PL Nº 2.944/04, de autoria do Deputado Val-
demar Costa Neto, permite igualmente a exploração 
de jogos de bingo, disciplinando a atividade com a 
imposição de multas por descumprimento e a aquisi-
ção de selos de funcionamento emitidos pelo órgão 
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administrativo competente para a fiscalização, além 
da incidência de taxa de autorização e dos tributos e 
contribuições aplicáveis às atividades do gênero. Prevê 
ainda a instituição de Fundo Social da Fome, Cultura 
e Desporto, que receberia a arrecadação das taxas e 
multas aplicáveis à atividade.

O PL Nº 2.999/04, de autoria do Deputado Anto-
nio Carlos Pannunzio, à semelhança do Projeto prin-
cipal, proíbe a exploração de jogos de bingo em todo 
o território nacional, revogando os arts. 2º, 3º, 4º e 6º, 
todos da Lei nº 9.981, de 14/07/2000.

O PL Nº 3.489/08, de autoria do Deputado Arnal-
do Faria de Sá, também permite a exploração de jogos 
de bingo, estabelecendo a disciplina da atividade com 
imposição de multas por sua inobservância, cobran-
ça de royalties pela autorização, distribuídos entre a 
União e o Estado ou Distrito Federal na proporção de 
30% (trinta por cento) e 70% (setenta por cento), res-
pectivamente, e cobrança de taxa pela fiscalização, 
exercida pelo Ministério da Fazenda ou pela entidade 
por este delegada.

Por fim, o PL Nº 3.492/04, de autoria do Depu-
tado Neucimar Fraga, proíbe a prática e a exploração 
de todas as modalidades do jogo de bingo em todo o 
território nacional, assim como das máquinas eletrôni-
cas “caça-níqueis” e seus similares, com imposição de 
multa diária pelo descumprimento e responsabilização 
penal aos infratores.

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio – CDEIC opinou pela rejeição dos 
Projetos de Lei que vedavam a exploração da ativida-
de (PL Nº 270/03, PL Nº 1.986/03, PL Nº 2.999/04, PL 
Nº 3.492/04 e PL Nº 2.429/07) e pela aprovação dos 
Projetos de Lei que admitem tal exploração de forma 
regulamentada ( PL nº 2.944/04, PL Nº 3.489/08 e 
PL Nº 2.254/07), nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Vicentinho Alves, na forma do Substitutivo 
proposto, que em termos de incidência de exações, é 
idêntico ao PL 3.489/08.

O feito vem a esta Comissão, na forma do Re-
gimento, para verificação prévia da compatibilidade e 
adequação financeira e orçamentária. 

É o relatório.

II – Voto

Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, 
inicialmente apreciar a proposição quanto à sua com-
patibilidade ou adequação com o plano plurianual, a 
lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e as 
normas pertinentes à receita e despesa públicas, nos 
termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos (RI, arts. 32, X, “h” e 53, II) e de Norma Interna da 
Comissão de Finanças e Tributação, que “estabelece 

procedimentos para o exame de compatibilidade ou 
adequação orçamentária e financeira”, aprovada em 
29 de maio de 1996.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009 (Lei 
n° 11.768, de 14 de agosto de 2008), em seu art. 93, 
condiciona a aprovação de lei que conceda ou amplie 
incentivo ou benefício de natureza tributária, acarre-
tando renúncia de receita, ao cumprimento do dispos-
to no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
exige estar a proposição acompanhada de estimativa 
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
assim como sua compatibilidade com o cumprimento 
das metas fiscais estabelecidas na lei de diretrizes or-
çamentárias e o atendimento de pelo menos uma de 
duas condições alternativas.

Uma condição é que o proponente demonstre 
que a renúncia foi considerada na estimativa de recei-
ta da lei orçamentária e que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias. Outra condição, alternativa, 
é que a proposição esteja acompanhada de medidas 
de compensação, no período mencionado, por meio 
do aumento de receita, proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição, o benefício só 
podendo entrar em vigor quando implementadas as 
medidas referidas.

A análise de adequação e compatibilidade fi-
nanceira e orçamentária do Projeto principal e seus 
apensos em apreço não se limita à simples verifica-
ção da existência de dispositivo que institua benefício 
fiscal em favor do contribuinte. Com efeito, a questão 
relevante aqui situa-se no combate à sonegação fiscal 
decorrente da lavagem de dinheiro que, como se sabe, 
por muito tempo foi praticada em estabelecimentos 
congêneres por todo o país, até sua proibição, ainda 
hoje alvo de inúmeras liminares. Com esse enfoque, 
as conclusões da análise de adequação e compatibi-
lidade financeira e orçamentária se robustecem pela 
eficácia das medidas fiscalizatórias adotadas pelas 
Propostas de permissão da exploração dos jogos de 
bingo e similares: caso essas medidas não atinjam a 
eficácia esperada, certamente estarão sendo criadas 
por lei mais alternativas para a prática de sonegação 
fiscal e de lavagem de dinheiro.

Ocorre, no entanto, que não há como aferir a priori 
a eficácia fiscalizatória abstratamente pretendida pe-
las Propostas de permissão da atividade de jogos de 
bingo, não restando outra alternativa de análise senão 
a adoção da premissa de que tal eficácia fiscalizatória 
será concretamente atingida, sendo que para tanto es-
tamos apresentando em Substitutivo anexo diversas 
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inclusões de dispositivos ampliadores da eficácia no 
combate à sonegação fiscal e à lavagem de dinheiro. 
Dessa forma, espera-se aumento de arrecadação na 
aprovação de qualquer das Propostas apresentadas 
de autorização da atividade. Em especial, o Substitu-
tivo aprovado pela CDEIC acarreta arrecadação de 
royalties pela autorização e de taxas pela fiscalização 
da atividade, até então inexistentes em razão de sua 
proibição, mesmo que ainda em contestação na jus-
tiça. Assim, somos pela adequação e compatibilida-
de orçamentária e financeira de todos os Projetos de 
Lei autorizativos da atividade (PL N° 2.254/07, PL N° 
2.944/04 e PL N° 3.489/08) ,do Substitutivo aprovado 
pela CDEIC, bem como do Substitutivo que ora apre-
sentamos sobre a matéria. Quanto aos Projetos que 
reafirmam a proibição da atividade (PL N° 270/03, PL 
N° 1.986/03, PL N° 2.429/07, PL N° 2.999/04 e PL N° 
3.492/04), evidente é a sua não implicação em matéria 
orçamentária ou financeira.

No que diz respeito ao mérito, citamos o inciso 
III do art. 195 da Constituição Federal que prevê o fi-
nanciamento da seguridade social (saúde, previdência 
e assistência social) pelas contribuições sociais sobre 
as receitas de concursos de prognósticos.

Na norma do § 1° do art. 26 da Lei nº 8.212, de 
24.07.1991, consideram-se concursos de prognósticos 
todos e quaisquer concursos de sorteios de números, 
loterias, apostas, inclusive as realizadas em reunião 
hípicas, nos âmbitos federal, estadual, municipal e do 
Distrito Federal.

As loterias federais estão devidamente regula-
mentadas, controladas por delegação do Ministério da 
Fazenda, pela Caixa Econômica Federal, que detém 
competência e tecnologia própria, o que a transformou 
em referência mundial neste setor, representando im-
portante fonte de financiamento para políticas públicas 
da maior relevância. 

No tocante às loterias estaduais, por força do 
art. 10 do Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 
1967, está estabelecido que o serviço de loterias é de 
competência exclusiva da União, não suscetível de 
concessão, ressalvadas as loterias estaduais criadas 
até a edição do referido Decreto, que foram mantidas 
conforme dispôs o art. 32 daquele dispositivo legal.

Decidiu recentemente o Supremo Tribunal Fede-
ral, que a Constituição confere competência exclusiva 
a União para legislar sobre esta matéria, editando sú-
mula vinculante neste sentido, encerrando o debate 
naquela esfera.

Existem dois grandes grupos de sistemas de jo-
gos acatados mundialmente: Os concursos de prog-
nósticos, stritu sensu e os jogos de entretenimento. Os 
primeiros encontram-se devidamente regulamentados 

e explorados no país pelo governo federal, através 
da Caixa Econômica Federal e por algumas loterias 
estaduais. No segundo conceito estão abrangidos os 
bingos, as videoloterias e os chamados jogos de cassi-
no, que incluem além da videoloteria, jogos de cartas, 
roletas, dados, etc.

Apenas a exploração dos serviços das loterias 
federais e algumas modalidades de loterias estaduais 
estão amparadas pela lei.

No entanto, o jogo clandestino continua a fun-
cionar no Brasil, haja vista as constantes notícias de 
fechamento de casas de jogos, bingos e cassinos 
clandestinos, inclusive na capital federal, conforme 
ampla matéria divulgada no Correio Braziliense, nos 
dias 14,15 e 16 de setembro de 2008, de cujas atua-
ções dos órgãos de segurança pública, não passam 
de superficial eficácia. 

Ocorre que a exploração de jogo de azar sem a 
devida autorização, no Brasil, é tratada como contra-
venção penal, cuja penalização não inibe que o mesmo 
sujeito, autuado pela polícia hoje pela prática de jogo, 
volte amanhã e recomece a mesma atividade até que 
seja detido novamente. 

É inevitável que se eleve a crime a conduta de 
exploração do jogo clandestino, para que tenha eficácia 
a ação policial de repressão a esta atividade, conforme 
se percebe na presente proposição.

Existe uma tendência mundial de legalização 
dos jogos de azar, eliminando a marginalização e o 
estigma dessa atividade. Com exceção do Brasil e de 
Cuba, todos demais países do Continente Americano 
recepcionaram os jogos como atividade econômica, 
assim como a maioria dos países Europeus, Asiáticos 
e Africanos. No total, segundo revista Veja (edição 138 
de 29 de agosto de 2007), são 134 países no mundo 
que vêem no jogo uma atividade legal. A Justificação 
geralmente está ligada ao fato da exploração desses 
jogos resultar na geração de empregos e na possibi-
lidade de angariar recursos para aplicações com fins 
sociais, a exemplo do que acontece com as loterias. 

Estudo apresentado pela Associação Brasileira 
de Bingos, por ocasião de Audiência Pública realizada 
na Comissão de Desenvolvimento Econômico, indica 
previsão de Receitas Tributárias diretas de cerca de R$ 
9 bilhões/ano e geração de cerca de 200.000 empregos 
formais. Se considerarmos as repercussões indiretas, 
esses números se ampliam significativamente.

Acredito no argumento de que a legalização fa-
vorece uma fiscalização efetiva por parte do Poder 
Público, inibindo a parceria do jogo de azar com ativi-
dades criminosas, tão presente nos locais onde ocorre 
a exploração clandestina, bem como a responsabiliza-
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ção civil, administrativa e criminal de quem explorar a 
atividade em desacordo com a Lei.

Com o avanço tecnológico, tem se destacado 
iniciativas que visam municiar o Estado de sistemas 
de monitoração, auditoria e controle em tempo real de 
qualquer atividade, seja ela privada ou pública. 

Nosso país controla um dos mais complexos siste-
mas financeiros do mundo, com bilhões de operações, 
o que só é possível diante da tecnologia existente na 
rede bancária. A mesma tecnologia, adaptada para 
os jogos no Brasil, torna elementar, simples o contro-
le desta atividade, de forma que este não deve servir 
de argumento para deixar na marginalidade o que a 
maior parte dos países do mundo recepciona como 
atividade econômica. 

Apreciando o projeto de lei aprovado pela Co-
missão de Desenvolvimento da Indústria e Comércio 
desta Casa Legislativa, no texto do presente substitu-
tivo, observamos importantes aspectos, que nos con-
vencem da necessidade de recepcioná-lo em grande 
parte, porém promovendo a inserção de inúmeros 
dispositivos, em Substitutivo de nossa autoria, o qual 
contempla, ao final, fatores extremamente positivos 
para o alcance da fórmula de legalizar a atividade com 
notável controle e fiscalização por parte do Estado, 
dentre os quais destacamos:

– a proibição da presença de menores de 
18 anos de idade, mesmo que acompanhados 
de seus responsáveis, nos estabelecimentos 
de que trata a lei;

– a proibição do aceite de apostas de 
pessoas portadoras do vício da ludopatia ou 
interditadas judicialmente;

– a criação do cadastro nacional de pes-
soas ludopatas, prevista no artigo 4º do Substi-
tutivo de nossa autoria e a sua regulamentação 
em 180 dias da promulgação da lei;

– a fixação de distância mínima de de-
senvolvimento das atividades recreativas de 
que tratam esta lei, de estabelecimentos de 
ensino públicos ou privados;

– a previsão da possibilidade de apre-
sentações artísticas nos estabelecimentos, 
dando ênfase ao caráter recreativo e de lazer 
da atividade;

– a proibição de concessão de crédito 
aos apostadores, devendo todas as apostas 
serem pagas à vista;

– a homologação dos equipamentos, 
programas e sistemas informatizados a serem 
utilizados pelo estabelecimento, pelo Ministé-
rio da Fazenda, com dispositivo que somente 
permita o pagamento do prêmio e cálculo da 

receita e tributos através da inserção do número 
do CPF ou passaporte do cliente, interligado, 
em rede com a Receita Federal do Brasil, com 
o Conselho de Controle de Atividades Finan-
ceiras – COAF e outros Órgãos previstos em 
regulamento, conforme disposto no inciso V do 
art. 5º do Substitutivo de nossa autoria;

– a obrigatoriedade do estabelecimento 
contemplar área reservada para fumantes, 
para Agentes de fiscalização e controle, além 
de atender as exigências pertinentes a segu-
rança, capacidade de ocupação, habite-se e 
alvará de funcionamento;

– a permissão para exploração dos jogos, 
mediante autorização para os bingos com con-
troles rígidos de habilitação, número máximo 
de três autorizações por empresa e limitação 
do número de estabelecimentos em função 
da população e renda de cada cidade. Para 
os cassinos, concorrência pública e limitação 
dos locais admitidos para sua instalação;

– a definição de receita tributável e nor-
mas regulamentares aplicáveis, tanto para o 
estabelecimento e para os serviços comple-
mentares quanto para o cliente ganhador de 
prêmio;

– a confecção das cartelas dos Bingos 
Eventuais pela Casa da Moeda do Brasil, am-
pliando-se o controle e fiscalização da ativi-
dade;

– a definição legal de atividades recre-
ativas realizadas por entidades assistenciais, 
filantrópicas ou religiosas, sem finalidade lu-
crativa, de caráter eventual, às quais não se 
aplicam as regras previstas na lei;

– a contratação direta de funcionários 
pelas empresas autorizadas a realizar as ati-
vidades recreativas de que trata a lei;

– a participação dos Estados Federados 
na receita dos estabelecimentos de atividades 
recreativas de que tratam a lei;

– a obrigatoriedade de registro dos fun-
cionários em bingos e cassinos no Órgão con-
trolador e fiscalizador; 

– a responsabilização penal, fiscal e ad-
ministrativa do funcionário diretor de jogos, 
da diretoria da empresa permissionária e dos 
operadores diretos de cada atividade contro-
lada em bingos e cassinos;

– a proibição de benefício fiscal ou finan-
ciamento por organismos da Administração di-
reta ou indireta para implantação de qualquer 
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empreendimento de jogos no país, prevista 
no artigo 24;

– a atribuição ao Ministério da Fazenda para 
proceder às autorizações e a fiscalização dos jo-
gos, podendo delegar a mesma aos Órgãos da 
Administração Pública, prevista no artigo 25; 

– a fixação de capital social mínimo para 
os estabelecimentos de Bingo e Cassino, a 
proibição de utilização de capital de terceiros 
na constituição da empresa e a prestação de 
caução, que representam requisitos de con-
trole de fraudes quanto à participação socie-
tária e a garantia de pagamento de prêmios 
e segurança do Estado, previsto no artigo 27 
do Substitutivo de nossa autoria;

– a obrigação de contratação de, no mí-
nimo, 50 (cinqüenta) empregados no esta-
belecimento de Bingos e 500 (quinhentos) 
empregados por Cassino, previsto no artigo 
27, inciso V;

– o maior controle da atividade pelo Esta-
do, através da obrigatoriedade da contratação 
de auditoria contábil e fiscal independente e 
permanente, com emissão de parecer técnico 
semestral a ser encaminhado à Receita Fede-
ral do Brasil e ao COAF;

– o rigoroso controle fiscalizatório quanto 
aos sócios e diretores das empresas, face as 
normas dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 27 
do Substitutivo;

– as relevantes receitas devidas ao Esta-
do, em royalties, e a sua destinação específica 
em programas de saúde da União e Estados; 
previsto no artigo 31 do Substitutivo de nos-
sa autoria;

– a cobrança de taxa mensal de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) por cada sala de 
bingo permanente ou, por ocorrência de bingo 
eventual e a cobrança de R$ 150.000,00(cento 
e cinqüenta mil reais)mensal por cassino, pre-
visto no artigo 32 do Substitutivo; 

– a criminalização da exploração dos 
jogos recreativos de que trata a lei sem auto-
rização legal, com pena de reclusão de 1 a 5 
anos, previsto no artigo 35;

Estes são pontos importantes, que podem ser 
considerados avanços na legislação, para transfor-
mar em legítima a atividade dos jogos recreativos no 
Brasil, com significativo incremento no resultado do 
turismo nacional. 

Milhões de reais atravessam as fronteiras, nas 
mãos de brasileiros, que vão aos cassinos do Uruguai, 
Argentina, Paraguai, Estados Unidos, México e tantos 

outros, além dos navios cassinos que cruzam nossas 
costas na temporada de verão, esvaindo riqueza, tri-
butos e empregos.

A bem da verdade, com a proibição dos jogos no 
Brasil, ficamos apenas com a parte ruim desta ativida-
de, pois o jogo no Brasil nunca parou, o que parou foi 
o seu controle pelo Estado, a arrecadação tributária, a 
formalidade dos empregos e o incremento do turismo 
decorrente dos jogos. 

Pesquisa realizada pelo Data Senado, em 2006, 
constatou que 48,2% dos entrevistados eram contra 
a legalização do jogo de bingo no Brasil. Os principais 
motivos alegados para se oporem ao bingo foram: in-
centivo ao vício (35,3%), lavagem de dinheiro (31,2%) 
e sonegação de impostos (13,4%).

O Substitutivo que ora apresentamos ataca fron-
talmente esses três aspectos negativos verificados 
nas experiências anteriores de exploração do jogo no 
País, transformando-o em uma atividade controlada, 
bem como limitando e controlando o vício.

O cadastro nacional de ludopatas, associado a 
responsabilização civil, penal e administrativa do pro-
prietário de estabelecimento de jogo recreativo que 
aceitar as apostas de quem estiver neste cadastro, 
parece eficaz para inibir o vício.

O controle dos sistemas de informática e do fa-
turamento, o rigor na aprovação de sócios, diretores e 
operadores dos jogos, bem como a premiação somente 
possível com a identificação do ganhador pelo número 
do CPF ou Passaporte do cliente, são ferramentas das 
mais eficazes para impedir a manipulação de resulta-
dos de faturamento e premiação, a figura do sócio “la-
ranja”, a lavagem de dinheiro e, portanto, constituem 
efetivo arcabouço legal de combate à sonegação fiscal 
e à lavagem de dinheiro.

A operacionalização dos jogos será realizada 
por intermédio de controle informatizado, interligado 
em rede com os Órgãos fiscalizadores, de forma efi-
caz e eficiente.

A impressão das cartelas de Bingo pela Casa 
da Moeda do Brasil, que permitirá a eficácia desses 
controles nos bingos eventuais é outro avanço signi-
ficativo. 

A proibição da oferta de crédito aos apostado-
res, cujas apostas só serão aceitas “a vista”, impedirá 
o endividamento dos clientes. Não haverá um único 
cidadão devendo para casa de jogo no Brasil, é a in-
terpretação deste dispositivo.

As máquinas de jogos serão periodicamente afe-
ridas por instituição especializada, em parceria com o 
órgão fiscalizador do governo, evitando as fraudes. 

Dispomos de tecnologia e profissionais habilitados 
para tal tarefa no Brasil. A título de ilustração, citamos o 
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Instituto Nacional de Eletrônica de Potência – INEP da 
Universidade Federal de Santa Catarina, que pesquisou 
e fez trabalhos de perícia em equipamento lotéricos, 
encontrando soluções acadêmicas para as indústrias 
do ramo e até mesmo sugerindo inovações tecnológi-
cas para assegurar a lisura dos sorteios.

No tocante ao vício, o Substitutivo prevê a cria-
ção de um Cadastro Nacional de ludopatia. Iniciativa 
louvável e das mais avançadas neste setor, o que efe-
tivamente controla o apostador de forma com que não 
confunda o entretenimento da aposta com uma forma 
de ganhar a vida em substituição ao trabalho, pois as 
apostas, muito embora tenham a expectativa de ga-
nho, não podem ultrapassar o conceito de entreteni-
mento, de lazer, de emoção, onde todos se divertem 
sem comprometer de forma alguma seu patrimônio. 
Atualmente, os jogadores que freqüentam as casas 
de jogos clandestinas, se ali forem lesados, a ninguém 
podem recorrer, pois eles próprios estão cometendo 
um ato à margem da lei.

A regulamentação identificará os empresários do 
ramo, os quais, cumprindo a legislação editada por esta 
Casa Legislativa e ao seu Regulamento, terão o direito 
em explorar o jogo recreativo e serão os responsáveis 
pelas suas ações, responsabilidade esta que se es-
tende desde o funcionário que controla a atividade de 
jogos, até o proprietário da casa de jogos e o proprie-
tário dos equipamentos ali utilizados. 

Essas são algumas das razões pelas quais con-
cluímos que a regulamentação dessas atividades re-
presenta a melhor solução para que possamos inibir 
a prática de atividades clandestinas como as que hoje 
ocorrem. Ainda nesse entendimento, acreditamos que o 
Substitutivo que ora apresentamos estabelece medidas 
que se mostram suficientes para assegurar a fiscaliza-
ção contra a evasão fiscal e a lavagem de dinheiro. 

Pelo exposto, voto pela Adequação E Compa-
tibilidade Orçamentária e Financeira dos Projetos 
de Lei n° 2.254/2007, n° 2.944/2004 e n° 3.489/2008, 
bem como do Substitutivo aprovado pela CDEIC e 
do Substitutivo que ora apresentamos, e pela não 
implicação em matéria Orçamentária ou Financei-
ra dos Projetos de lei n° 270/2003, n° 1.986/2003, 
n° 2.429/2007, n° 2.999/2004 e n° 3.492/2004. e, no 
mérito, pela rejeição dos projetos de lei nº 270/2003, 
n° 1.986/2003, n° 2.429/2007, n° 2.999/2004 e n° 
3.492/2004, e pela aprovação dos projetos de lei 
n° 2.254/2007, n° 2.944/2004 e n° 3.489/2008, e do 
substitutivo aprovado pela cdeic, na forma do subs-
titutivo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 16 de junho de 2009. – De-
putado João Dado, Relator.

1º SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 2.254/2007 

(Apensados PL nº 2944/2004, PL nº 3489/2008).

Dispõe sobre a atividade de jogos re-
creativos no território nacional, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional Decreta:

CAPÍTULO I 
Definições e normas comuns

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a atividade de jo-
gos recreativos no território nacional, e dá outras pro-
vidências.

Art. 2º Jogos recreativos são aqueles realizados 
em salas especiais e exclusivas, nas modalidades, 
locais e forma previstos nesta Lei e no seu respectivo 
Regulamento.

Art. 3º A exploração dos jogos recreativos se 
dará sempre mediante autorização individualizada por 
estabelecimento, pela autoridade competente, e será 
exercida por sociedade empresarial constituída sob 
as leis brasileiras.

Art. 4º Em nenhum estabelecimento autorizado 
para a prática de jogos recreativos de que trata esta 
lei será admitida a presença:

I – de menores de 18 anos, mesmo que 
acompanhados dos seus responsáveis;

II – de pessoas declaradas judicialmente 
incapacitadas para atos da vida civil;

III – de pessoas portadoras do vício da 
ludopatia, cujo Cadastro Nacional fica criado 
por esta lei e terá Regulamento editado no 
prazo de 180 dias de sua promulgação.

Art. 5º Os estabelecimentos autorizados para 
exploração de jogos recreativos de que trata esta lei 
deverão, além das exigências de posturas e segurança 
contidas nas normas municipais e estaduais, observar 
o que se segue:

I– localizarem-se a uma distância mínima 
de 500 (quinhentos) metros de estabelecimen-
tos de ensino públicos ou privados;

II– adotar formas de privacidade de tal 
modo que as atividades de jogos não possam 
ser visualizadas a partir da via pública;

III– explorar com exclusividade, e, nos 
estritos limites das modalidades autorizadas, 
as atividades de jogos recreativos, admitidos 
apenas serviços complementares de bar e 
restaurante, que poderão ser terceirizados, e 
apresentações artísticas.



53756 Quarta-feira  30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2009

IV– não será permitida a concessão de 
crédito aos apostadores, devendo todas as 
apostas serem pagas à vista, pelos meios de 
pagamento legalmente permitidos;

V – os programas de computador e infor-
mática destinados ao controle e fiscalização 
da atividade de jogos recreativos em cassinos, 
bingos videobingos e videoloterias serão defi-
nidos tecnicamente e homologados pelo Minis-
tério da Fazenda, devendo conter dispositivos 
que permitam os pagamentos de prêmios ex-
clusivamente com a digitação do número dos 
ganhadores no Cadastro Nacional de Pessoa 
Física do Ministério da Fazenda ou o número 
do passaporte, quando estrangeiros, devendo 
o programa de computador estar interligado, 
em rede , com a Receita Federal do Brasil e 
o Conselho de Controle de Atividades Finan-
ceiras – COAF e outros Órgãos definidos em 
Regulamento;

VI – instalações apropriadas e infra-es-
trutura operacional adequada à exploração 
dos jogos recreativos, devendo conter área 
reservada para fumantes, área específica para 
permanência de dois agentes dos Órgãos de 
fiscalização e controle do Ministério da Fazen-
da, além de certificação e autorização pelos 
Órgãos públicos competentes quanto à segu-
rança, capacidade de ocupação, habite-se e 
alvará de funcionamento.

Parágrafo único. A exigência de que trata o 
inciso I poderá ser relevada à luz de provas docu-
mentais quanto à existência pretérita do estabele-
cimento, face legislação permissível anteriormente 
vigente.

Art. 6º A receita financeira sujeita a tributação, 
pela exploração dos jogos de que trata esta lei, é a di-
ferença entre o valor apurado com a venda de cartelas 
e apostas nos terminais eletrônicos – videobingos e 
videoloterias – e a premiação efetivamente oferecida 
e paga, considerados os prêmios acumulados e os tri-
butos diretamente incidentes sobre a premiação.

§ 1º A receita financeira tributável bem 
como aquela sobre as premiações estarão su-
jeitas ao Imposto de Renda, conforme regula-
mento do mencionado tributo, bem como aos 
demais tributos aplicáveis à espécie.

§ 2º Os serviços complementares de bar, 
restaurante e o eventual resultado financeiro 
com promoções e apresentações artísticas 
sujeitar-se-ão à tributação definida para tais 
atividades em lei e regulamento.

§ 3º A receita financeira tributável terá re-
gime mensal de apuração e recolhimento dos 
tributos, salvo determinação em contrário em 
Regulamento do tributo, devendo os tributos 
sobre as premiações serem retidos na fonte 
pelo estabelecimento autorizado e recolhidos 
no dia útil seguinte, identificando-se o ganha-
dor pelo seu número no Cadastro Nacional de 
Pessoa Física, por sistema interligado em rede 
com a Receita Federal do Brasil.

CAPÍTULO II 
Das Modalidades

Art. 7º São permitidas as seguintes modalidades 
de jogos recreativos:

I – bingos;
II – videobingos;
III – videoloterias;
IV– jogos de cassinos.

Seção I 
Dos Bingos

Art. 8º Os jogos de bingo consistem em sorteios 
aleatórios de números entre 1 e 90, distribuídos em 
cartelas impressas ou virtuais, contendo cada uma quin-
ze ou vinte e cinco números que mediante sucessivas 
extrações atinjam um conjunto pré-estabelecido para 
premiação, por 1 (um) ou mais participantes.

Art. 9º Os Bingos são:

I – permanentes, aqueles realizados em 
salas próprias, com utilização de processo 
de extração isento de contato humano, que 
assegure integral lisura dos resultados, in-
clusive com o apoio de sistema de circuito 
fechado de televisão e difusão de som, ofe-
recendo prêmios exclusivamente em dinheiro, 
sendo proibida a venda de cartelas fora da 
sala de bingo;

II– eventuais, aqueles realizados em es-
tádios ou ambientes externos especialmente 
adaptados para a realização do evento, com 
premiação em bens móveis e/ou imóveis, cujas 
cartelas serão confeccionadas na Casa da Mo-
eda do Brasil, podendo ser comercializadas 
em todo território Nacional;

Parágrafo único. O bingo eventual po-
derá ser realizado mediante contato humano, 
exclusivamente por entidades assistenciais, 
filantrópicas, beneficentes ou religiosas, sem 
finalidade lucrativa, cujos prêmios não su-
perem o valor de 02(dois) salários mínimos, 
vedada a distribuição de prêmios em dinhei-
ro, com periodicidade máxima quinzenal, ao 
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qual não se aplicam as regras estabelecidas 
nesta lei.

Art. 10. O regulamento disporá sobre a quantidade 
de estabelecimentos autorizados por Município, utili-
zando parâmetros de população e renda, de forma a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro da delegação 
estatal, na proporção máxima de um estabelecimento 
para cada 150.000 habitantes;

Art. 11. Os locais destinados ao funcionamento de 
Bingo Permanente devem ter capacidade para receber 
de forma confortável e segura, no mínimo, trezentas e 
cinquenta pessoas sentadas.

Art. 12. As casas de bingo operarão com sistemas 
de processamento eletrônico interligados em rede aos 
órgãos de controle tributário e operacional, conforme 
dispuser o respectivo regulamento.

Parágrafo único. Os bingos terão os seus funcio-
nários contratados diretamente e informados ao Órgão 
controlador e fiscalizador, tendo obrigatoriamente um 
diretor de jogos, que responderá administrativa e pe-
nalmente pelo regular e legal funcionamento dos jogos 
recreativos, bem como pelo correto registro contábil e 
fiscal de todas as operações realizadas pelo estabe-
lecimento, sem prejuízo da responsabilidade da em-
presa detentora da delegação para funcionamento, 
bem como dos operadores diretos de cada atividade 
controlada.

Art. 13. A premiação ofertada para as sub-moda-
lidades descritas no art. 9º será de, no mínimo:

I – bingos permanentes: 70% do valor 
arrecadado com a venda de cartelas;

II – bingos eventuais: 40% do valor arre-
cadado com a venda de cartelas.

Seção II 
Do Videobingo e da Videoloteria

Art; 14. Videobingo é o jogo eletrônico realiza-
do em monitor de vídeo, exibindo números ou bolas, 
cujos elementos são sorteados eletronicamente me-
diante programa aleatório, acionado individualmen-
te pelo jogador, cuja memória inviolável e vinculada 
ao programa eletrônico do sistema registre todas as 
operações realizadas no curso de sua utilização, na 
qual um único jogador concorre a uma sequência 
ganhadora, previamente estabelecida em tabela de 
premiação.

Art. 15. Vídeoloteria é o jogo eletrônico realizado 
em monitor de vídeo, exibindo bolas, figuras, cartelas 
ou qualquer outra forma de demonstração do conjunto 
de possibilidades, cujos elementos são sorteados ele-
tronicamente, até um limite pré-determinado, mediante 
programa aleatório, acionado individualmente pelo jo-

gador, cuja memória inviolável e vinculada ao programa 
eletrônico da máquina, registre todas as operações re-
alizadas no curso de sua utilização, na qual um único 
jogador concorre a uma seqüência ganhadora, previa-
mente estabelecida em tabela de premiação.

Art. 16. A premiação ofertada pelos equipamentos 
de videobingo e de videoloteria será de, no mínimo, 
85%(oitenta e cinco por cento) dos ingressos totais, 
incluído neste percentual o Imposto de Renda apurado 
sobre os saldos positivos verificados entre a aquisição 
inicial de créditos e o saldo final de cada apostador.

Parágrafo único. O percentual estabelecido no 
caput deste artigo será previsto no programa do equi-
pamento para se verificar a cada intervalo de 50.000 
(cinquenta mil) jogadas.

Art. 17. Os jogos de videobingo e de videolote-
ria, em qualquer hipótese, somente serão autorizados 
a funcionar, com os seus equipamentos e programas 
previamente homologados pelo Ministério da Fazenda, 
interligados em rede aos Órgãos estatais de controle 
e fiscalização.

Parágrafo único. Os equipamentos de videobingo 
e de videoloteria conterão lacres invioláveis nos dispo-
sitivos que armazenam programas ou dados e de con-
trole do sistema de informática, e deverão possibilitar 
a obtenção de relatório contendo todas as operações 
realizadas em determinado período, saldo inicial e fi-
nal financeiro e operacional, bem como permitir a ob-
tenção de relatório extraordinário, a qualquer tempo, 
de fiscalização e controle pelos Agentes dos Órgãos 
governamentais.

Art. 18. Os equipamentos de videobingo e de 
videoloteria somente poderão funcionar em estabe-
lecimento de Bingo permanente ou de Cassinos em 
quantidade não superior a 50% (cinqüenta por cento) 
da quantidade de cadeiras para pessoas sentadas 
de que trata o artigo 11 desta lei, somadas ambas as 
quantidades de equipamentos.

Seção III 
Dos Cassinos

Art. 19. Os Cassinos são estabelecimentos de-
dicados exclusivamente à atividade de jogos recrea-
tivos de quer trata esta lei,e serão autorizados como 
instrumento de estímulo ao desenvolvimento econô-
mico e social.

Art. 20. Nos estabelecimentos denominados 
cassinos, poderão operar jogos de cartas, roletas vi-
deobingos e videoloterias, dispondo o Regulamento 
sobre as exigências técnicas e operacionais relati-
vas às duas primeiras modalidades, aplicando-se à 
terceira e à quarta os requisitos do artigos 14 a 18 
desta lei.
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Art. 21. A denominação Cassino ou Bingo como 
indicativo de atividade, nome de fantasia ou razão so-
cial somente poderá ser utilizada por estabelecimentos 
autorizados com base na presente Lei, sendo vedada 
a sua utilização por outros estabelecimentos.

Art. 22. Os Cassinos terão os seus funcionários 
contratados diretamente e informados ao Órgão con-
trolador, tendo obrigatoriamente um diretor de jogos, 
que responderá administrativamente e penalmente pelo 
regular funcionamento das mesas de jogos, roletas e 
equipamentos de videobingos e de videoloterias, bem 
como pelo correto registro contábil e fiscal de todas as 
operações realizadas no estabelecimento, sem prejuízo 
da responsabilidade da empresa detentora da delega-
ção para funcionamento, bem como dos operadores 
diretos de cada atividade controlada.

Art. 23. As autorizações para funcionamento de 
cassinos serão necessariamente precedidas de licita-
ção, na modalidade concorrência pública.

Art. 24. Nenhum benefício fiscal ou financiamen-
to por organismos da Administração Pública direta ou 
indireta será concedido para implantação de qualquer 
empreendimento destinado às atividades abrangidas 
por esta Lei.

CAPÍTULO III 
Da Autorização e Fiscalização

Art. 25. O Ministério da Fazenda é o órgão com-
petente para proceder às delegações, autorizações e 
a fiscalização dos jogos de que trata esta Lei, podendo 
delegar atribuições a Órgãos da Administração Pública 
direta ou indireta, conforme regulamento.

Parágrafo único. A fiscalização dos jogos recre-
ativos dar-se-á sob a forma de inspeção, auditoria 
operacional e de sistemas de informática, auditoria 
de gestão, contábil, financeira e fiscal, abrangendo 
o exame de documentos, locais, estabelecimentos 
e dependências relacionados com a exploração das 
atividades de jogos recreativos, verificação da opera-
cionalidade das máquinas e equipamentos,, incluídos 
os de informática, bem assim os respectivos progra-
mas utilizados nos processos de sorteios, na forma 
de Regulamento.

Art. 26. Para os fins desta lei, delegação ou auto-
rização é o ato administrativo vinculado que faculta a 
exploração de jogos recreativos de que trata esta lei, 
por empresa legalmente constituída e idônea, desde 
que preenchidas as condições nela previstas.

Art. 27. O pedido de autorização para exploração 
de jogos recreativos somente será deferido em favor 
de sociedades empresariais mediante o cumprimento 
dos seguintes requisitos:

I – situação de regularidade fiscal re-
lativa:

a) aos tributos federais, estaduais, dis-
tritais e municipais;

b) às contribuições previdenciárias e so-
ciais;

c) à dívida ativa da União.
II – regularidade quanto à constituição 

da sociedade, inclusive no que se refere à 
integralização do capital social mínimo de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) para explo-
ração de Bingos e de R$ 20.000.000,00(vinte 
milhões de reais) para exploração de cassinos, 
vedada a utilização de capital de terceiros para 
a constituição da empresa.

III – prestação de caução de valor igual 
a 20% (vinte por cento) do capital estipulado 
no inciso anterior, que ficará retida durante o 
período de autorização do estabelecimento;

IV – regularidade dos equipamentos e 
sistemas operacionais mediante; 

a) laudo técnico conclusivo, emitido por 
órgão ou profissional especializado reconhe-
cido por instituição universitária de destacada 
capacidade técnica e científica, devidamente 
credenciada pelo órgão fiscalizador, abran-
gendo todos os aspectos de funcionalidade e 
controle estatal;

b) os fornecedores de equipamentos e 
materiais diretamente utilizados na realização 
dos jogos, como cartas, cartelas, roletas, glo-
bos, extratores e equipamentos de videobin-
gos e de videoloterias, terão que se cadastrar 
e atender requisitos de regularidade fiscal e 
qualificação técnica e econômico-financeira 
exigidos dos estabelecimentos de jogos re-
creativos de que trata esta lei;

c) autorização, homologação e aprova-
ção dos equipamentos e sistemas de informá-
tica, local, dependências e demais requisitos 
legais previstos nesta lei, pelo Ministério da 
Fazenda.

IV – instalações apropriadas e infraes-
trutura operacional adequada à exploração do 
jogo recreativo, devidamente certificada pelos 
órgãos públicos competentes quanto à segu-
rança e capacidade de ocupação determinada, 
bem como localização permitida;

V – quando em operação, a empresa 
autorizada deverá comprovar a contratação 
direta e regular de, no mínimo, 50(cinqüenta) 
empregados no estabelecimento de Bingos e 
500(quinhentos) empregados por Cassino;
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VI – contratação de auditoria contábil e 
fiscal independente e permanente, com emis-
são semestral de parecer técnico a ser en-
caminhado à Receita Federal do Brasil e ao 
COAF.

§ 1º Em relação aos sócios será exigido 
além da comprovação de regularidade referi-
da no inciso I, deste artigo, o atendimento das 
seguintes exigências:

a) documentos de identificação pessoal, 
profissional e fiscal;

b) comprovação de situação regular pe-
rante a Receita Federal do Brasil, inclusive 
com a apresentação das declarações de Im-
posto de Renda Pessoa Física dos últimos 
cinco anos;

c) certidão negativa de registros cíveis, 
criminais e fiscais, na Justiça Federal e Estadu-
al, do domicílio e do local de funcionamento do 
estabelecimento, inclusive se estrangeiros, que 
deverão apresentar documentação traduzida e 
chancelada pela repartição consular;

d) os diretores de jogos deverão apre-
sentar a mesma documentação exigida dos 
sócios da empresa autorizada, bem como o 
respectivo registro perante o Órgão controlador 
e fiscalizador definido em Regulamento.

§ 2º A autorização será negada se não 
forem atendidos quaisquer dos requisitos es-
tabelecidos nesta Lei e em seu regulamento 
ou houver constatação de hiposuficiência fi-
nanceira ou inidoneidade da pessoa jurídica 
requerente ou de seus sócios, diretores e, se 
for o caso, das pessoas físicas que integrem o 
quadro societário de sua controladora.

§ 3º A autorização poderá ser cassada, 
a qualquer tempo, pelo Ministério da Fazenda, 
se quaisquer dos requisitos previstos nesta Lei 
deixarem de ser observados.

Art. 28. A autorização para funcionamento das 
casas de jogos recreativos será emitida por prazo de 
cinco anos para os Bingos permanentes, e 10(dez) 
anos para os Cassinos, sendo o certificado de autori-
zação individualizado, para endereço certo, contendo, 
além de outros dados, obrigatoriamente, o número de 
cadeiras para a exploração do bingo permanente.

Art. 29. Cada sociedade empresarial somente 
poderá ser autorizada a operar 3 (três) estabelecimen-
tos de bingo ou cassino, não podendo ter entre seus 
sócios pessoas físicas ou jurídicas que participem de 
outra sociedade detentora de igual autorização de 
exploração.

Art. 30. Caberá ao Regulamento desta Lei dispor 
sobre a instrução documental do pedido de autoriza-
ção de funcionamento.

CAPÍTULO IV 
Das Receitas Específicas e sua Destinação

Art. 32. Pela autorização para exploração do ser-
viço de bingo ou cassino, o poder concedente será re-
munerado mediante cobrança mensal de royalties de 
valor equivalente a 15%(quinze por cento) da receita 
prevista no art. 6º desta Lei, que serão integralmente 
aplicados em programas de saúde dos entes públi-
cos adiante citados, e serão distribuídos da seguinte 
maneira:

I – 30%(trinta por cento) do valor arreca-
dado para a União;

II – 70%(setenta por cento) do valor ar-
recadado para o Estado ou Distrito Federal, 
onde se localize o estabelecimento.

Parágrafo único. Para efeitos da incidência 
tributária de contribuições sociais com base no 
faturamento, considera-se faturamento mensal da 
empresa que explora os jogos recreativos o valor 
da somatória do montante apurado pelas vendas 
de cartelas e o montante total das apostas em ter-
minais eletrônicos – videobingos e videoloterias 
– deduzido o total das premiações efetivamente 
oferecidas ou distribuídas, aí incluídos os valores 
de prêmio acumulado e reserva e os tributos inci-
dentes sobre as premiações.

Art. 32. Será cobrada taxa de fiscalização em ra-
zão do poder de polícia exercido pelo Ministério da Fa-
zenda ou pelo órgão a quem este delegar a fiscalização 
das atividades de exploração de jogos recreativos.

§1º A taxa será devida mensalmente pelo 
estabelecimento autorizado a explorar o jogo 
de bingo ou cassino, devendo ser recolhida a 
partir da autorização, até o décimo quinto dia 
do mês subseqüente.

§ 2º A taxa será de R$ 20.000,00 (vin-
te mil reais) por cada sala de bingo perma-
nente ou, por evento de bingo eventual, e R$ 
150.000,00(cento e cinqüenta mil reais) por 
cassino. 

CAPÍTULO V 
Das Infrações Administrativas

Art. 33. O descumprimento de qualquer das obri-
gações previstas nesta Lei e em sua regulamentação 
constitui infração administrativa ou penal, conforme 
o caso.
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Art. 34. As infrações administrativas referidas no 
art. 32 sujeitam os infratores às seguintes sanções ad-
ministrativas, sem prejuízo das sanções de natureza 
penal previstas nesta Lei e na legislação vigente:

I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão de equipamentos e ma-

teriais de jogos;
V – suspensão temporária de funciona-

mento;
VI – cassação da autorização;
VII – suspensão para o exercício da ativi-

dade por prazo de até 5(cinco) anos, de acor-
do com a gravidade da infração, da empresa, 
de seus sócios, dos Diretores de Jogos e dos 
responsáveis por mesas de operação.

§ 1° As penalidades pecuniárias previs-
tas nesta Lei podem ser aplicadas indepen-
dentemente do cancelamento do Certificado 
de Autorização.

§ 2° As multas serão fixadas em valor 
de no mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
e no máximo R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), em conformidade com o disposto na 
regulamentação desta lei.

§ 3° Na fixação do valor da multa serão 
considerados, cumulativa ou alternativamente, 
dentre outros critérios, os seguintes:

I – a primariedade do infrator;
II – a gravidade da falta e os efeitos ge-

rados, ou que possam gerar, em relação a 
terceiros;

III – a reincidência em infração da mes-
ma natureza;

IV – a contumácia na prática de infrações 
administrativas;

§ 4º As multas podem ser aplicadas 
cumulativamente com outras penalidades.

§ 5° A multa diária será mantida até que 
seja corrigida a falta que deu causa a sua 
aplicação, não podendo ultrapassar sessen-
ta dias, após o que será aplicada a pena de 
suspensão temporária de funcionamento, por 
prazo não superior a trinta dias.

§ 6° Não sanada a falta nos prazos men-
cionados no § 5º, será aplicada a pena de 
cassação da autorização.

§ 7° As multas também podem ser apli-
cadas às pessoas físicas que, na qualidade 
de sócios ou encarregados da administração 
do estabelecimento, tenham concorrido dire-

ta ou indiretamente para o cometimento de 
infrações.

§ 8º O não pagamento de prêmios é falta 
grave punível com suspensão de funcionamen-
to do estabelecimento, e cassação da licença, 
se reincidente.

CAPÍTULO VI 
Das Infrações Penais

Art. 35. O descumprimento desta Lei e sua regu-
lamentação configurará infração penal, como segue:

I – Manter, facilitar ou realizar jogos pre-
vistos nesta Lei, sem a competente autoriza-
ção: – Pena -reclusão de um a cinco anos, e 
multa.

II – Permitir o ingresso de menor de de-
zoito anos em recinto destinado a jogos: – Pena 
– reclusão de um a dois anos, e multa.

III – Oferecer ou pagar, no jogo de bingo 
permanente, videoloteria ou cassino, premia-
ção que não seja em dinheiro: – Pena – reclu-
são de um a dois anos, e multa.

IV – Adulterar, fraudar, manipular ou con-
trolar, por qualquer meio, o resultado dos jo-
gos, inclusive danificação ou supressão de 
lacres: – Pena – reclusão de um a cinco anos, 
e multa.

V – Explorar, permitir a exploração ou 
manter nas salas de jogos outras modalida-
des diferentes daquela autorizada para aquele 
estabelecimento: – Pena – reclusão de um a 
cinco anos, e multa.

CAPÍTULO VII 
Disposições Transitórias

Art. 36. Os estabelecimentos de cassinos serão 
autorizados, em número de 10 (dez), sendo 2 (dois) 
para cada região do país.

Parágrafo único. Havendo solicitações de au-
torização por mais Estados da federação do que o 
quantitativo estabelecido no caput, serão concedidas 
preferencialmente àquelas unidades que apresentem 
menor índice de desenvolvimento humano (IDH).

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais

Art. 37. Os valores expressos nesta Lei estarão 
sujeitos à revisão anual, segundo critérios fixados em 
seu regulamento.

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009. – Depu-
tado João Dado, Relator.
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1ª COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

A proposição em epígrafe foi objeto de voto pela 
adequação e compatibilidade orçamentária e financei-
ra dos Projetos de Lei n° 2.254/2007, n° 2.944/2004 
E n° 3.489/2008, bem como do substitutivo aprovado 
pela CDEIC e do substitutivo apresentado, e pela não 
implicação em matéria orçamentária ou financeira 
dos Projetos de Lei n° 270/2003, n° 1.986/2003, n° 
2.429/2007, n° 2.999/2004 e n° 3.492/2004. E, no 
mérito, pela rejeição dos Projetos de Lei nº 270/2003, 
n° 1.986/2003, n° 2.429/2007, n° 2.999/2004 e n° 
3.492/2004, e pela aprovação dos Projetos de Lei n° 
2.254/2007, n° 2.944/2004 e n° 3.489/2008, e do Subs-
titutivo aprovado pela CDEIC, na forma do Substitutivo 
apresentado.

Ocorre que após apresentado o Substitutivo de 
nossa autoria, em 14 de maio de 2009, recebemos 
diversas sugestões que visam aprimorar o texto do 
Substitutivo, bem como promovemos tratativas com 
representantes do Ministério da Fazenda – os quais 
ponderaram acerca de análises técnicas desaconse-
lhando a instituição de cassinos e de bingos eventuais, 
o tratamento em lei de critério econômico-financeiro 
para combate à ludopatia, entre outros – com os quais 
concordamos em grande parte.

Outrossim, recebemos novas informações acer-
ca da necessidade de maior número de funcionários 
para a operacionalização das atividades de jogos re-
creativos de que trata o Substitutivo, notadamente face 
a adoção de turnos de trabalho contínuos, pelo que 
alteramos o número mínimo legal de contratação di-
reta de funcionários para 100 (cem), o que significará 
a ampliação dos empregos diretos e regulares que a 
proposta contempla.

Pelo exposto, apresentamos NOVO SUBSTITU-
TIVO que segue anexo, contemplando as seguintes 
alterações principais, todas elas referenciadas aos 
dispositivos constantes do Substitutivo alterado, além 
daquelas oriundas de técnica legislativa e renumera-
ção de artigos:

a possibilidade de adoção regulamentar de limi-
te diário quanto ao montante de apostas por jogador 
(art. 4º, inc. III);

a mudança na denominação do jogo em terminal 
eletrônico contendo bolas, figuras, cartelas ou qualquer 
outra forma de demonstração do conjunto de possibili-
dades, de “videoloteria” para “videojogo”, evitando-se 
confusão com os jogos lotéricos

A diminuição do mínimo de premiação ofertada 
nos equipamentos de videobingo e videojogo, para 
80% (oitenta por cento), possibilitando maior flexibili-
dade econômico-financeira para a operacionalização 
da atividade de jogos recreativos de que trata a lei;

A ampliação do número mínimo de funcionários 
por estabelecimento de Bingo Permanente para 100 
(cem), quantidade mais compatível com a realidade da 
atividade que se realiza em turnos contínuos;

Ampliação dos royalties mensais aos Entes Públi-
cos concedentes, para 17% (dezessete por cento) da 
receita financeira de que trata o art. 6º, preservando-
se o percentual de 15% destinados a programas de 
saúde e criando-se os fundos de apoio ao Esporte e 
à Cultura, cada qual recebedor de 1% (um por cento) 
da receita financeira da atividade econômica;

Diante do exposto, voto pela adequação e com-
patibilidade orçamentária e financeira dos Projetos 
de Lei n° 2.254/2007, n° 2.944/2004 e n° 3.489/2008, 
bem como do Substitutivo aprovado pela CDEIC e 
do novo substitutivo que ora apresentamos, e pela 
não implicação em matéria orçamentária ou finan-
ceira dos Projetos de Lei n° 270/2003, n° 1.986/2003, 
n° 2.429/2007, n° 2.999/2004 e n° 3.492/2004. E, no 
mérito, pela rejeição dos Projetos de Lei nº 270/2003, 
n° 1.986/2003, n° 2.429/2007, n° 2.999/2004 e n° 
3.492/2004, e pela aprovação dos Projetos de Lei 
n° 2.254/2007, n° 2.944/2004 e n° 3.489/2008, e do 
Substitutivo aprovado pela CDEIC, nos termos do 
NOVO SUBSTITUTIVO que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 16 de junho de 2009. – De-
putado João Dado, Relator.

2º SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 2.254, DE 2007 

(Apensados PL nº 2944/2004, PL nº 3489/2008).

Dispõe sobre a atividade de jogos re-
creativos no território nacional, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional Decreta:

CAPÍTULO I 
Definições e Normas Comuns

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a atividade de jo-
gos recreativos no território nacional, e dá outras pro-
vidências.

Art. 2º Jogos recreativos são aqueles realizados 
em salas especiais e exclusivas, nas modalidades, 
locais e forma previstos nesta Lei e no seu respectivo 
Regulamento.

Art. 3º A exploração dos jogos recreativos se 
dará sempre mediante autorização individualizada por 
estabelecimento, pela autoridade competente, e será 
exercida por sociedade empresarial constituída sob 
as leis brasileiras.

Art. 4º Em nenhum estabelecimento autorizado 
para a prática de jogos recreativos de que trata esta 
lei será admitida a presença:
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I – de menores de 18 anos, mesmo que 
acompanhados dos seus responsáveis;

II – de pessoas declaradas judicialmente 
incapacitadas para atos da vida civil;

III – de pessoas portadoras do vício da 
ludopatia, cujo Cadastro Nacional fica cria-
do por esta lei e terá Regulamento editado 
no prazo de 180 dias de sua promulgação, o 
qual poderá estabelecer limite diário quanto 
ao montante de apostas por jogador.

Art. 5º Os estabelecimentos autorizados para 
exploração de jogos recreativos de que trata esta lei 
deverão, além das exigências de posturas e segurança 
contidas nas normas municipais e estaduais, observar 
o que se segue:

I– localizarem-se a uma distância mínima 
de 500 (quinhentos) metros de estabelecimen-
tos de ensino públicos ou privados;

II– adotar formas de privacidade de tal 
modo que as atividades de jogos não possam 
ser visualizadas a partir da via pública;

III– explorar com exclusividade, e, nos 
estritos limites das modalidades autorizadas, 
as atividades de jogos recreativos, admitidos 
apenas serviços complementares de bar e 
restaurante, que poderão ser terceirizados, e 
apresentações artísticas.

IV– não será permitida a concessão de 
crédito aos apostadores, devendo todas as 
apostas serem pagas à vista, pelos meios de 
pagamento legalmente permitidos;

V – os programas de computador e infor-
mática destinados ao controle e fiscalização 
da atividade de jogos recreativos em– bin-
gos, videobingos e videojogos serão definidos 
tecnicamente e homologados pelo Ministério 
da Fazenda, devendo conter dispositivos que 
permitam os pagamentos de prêmios exclu-
sivamente com a digitação do número dos 
ganhadores no Cadastro Nacional de Pessoa 
Física do Ministério da Fazenda ou o número 
do passaporte, quando estrangeiros, devendo 
o programa de computador estar interligado, 
em rede, com a Receita Federal do Brasil e 
o Conselho de Controle de Atividades Finan-
ceiras – COAF e outros Órgãos definidos em 
Regulamento;

VI – instalações apropriadas e infra-es-
trutura operacional adequada à exploração 
dos jogos recreativos, devendo conter área 
reservada para fumantes, área específica para 
permanência de dois agentes dos Órgãos de 

fiscalização e controle do Ministério da Fazen-
da, além de certificação e autorização pelos 
Órgãos públicos competentes quanto à segu-
rança, capacidade de ocupação, habite-se e 
alvará de funcionamento.

Parágrafo único. A exigência de que trata o inci-
so I poderá ser relevada à luz de provas documentais 
quanto à existência pretérita do estabelecimento, face 
legislação permissível anteriormente vigente.

Art. 6º A receita financeira sujeita a tributação, 
pela exploração dos jogos de que trata esta lei, é a 
diferença entre o valor apurado com a venda de carte-
las e apostas nos terminais eletrônicos – videobingos 
e videojogos – e a premiação efetivamente oferecida 
e paga,aí considerados os prêmios acumulados e os 
tributos diretamente incidentes sobre a premiação.

§ 1º A receita financeira tributável bem 
como aquela sobre as premiações estarão su-
jeitas ao Imposto de Renda, conforme regula-
mento do mencionado tributo, bem como aos 
demais tributos aplicáveis à espécie.

§ 2º Os serviços complementares de bar, 
restaurante e o eventual resultado financeiro 
com promoções e apresentações artísticas 
sujeitar-se-ão à tributação definida para tais 
atividades em lei e regulamento.

§ 3º A receita financeira tributável terá re-
gime de apuração e recolhimento dos tributos 
previstos em Regulamento, devendo os tributos 
sobre as premiações serem retidos na fonte 
pelo estabelecimento autorizado e recolhidos 
no dia útil seguinte, identificando-se o ganha-
dor pelo seu número no Cadastro Nacional de 
Pessoa Física, por sistema interligado em rede 
com a Receita Federal do Brasil.

CAPÍTULO II 
Das Modalidades

Art. 7º São permitidas as seguintes modalidades 
de jogos recreativos:

I – bingos;
II – videobingos;
III – videojogos.

Seção I 
Dos Bingos

Art. 8º Os jogos de bingo consistem em sorteios 
aleatórios de números entre 1 e 90, distribuídos em 
cartelas impressas ou virtuais, contendo cada uma quin-
ze ou vinte e cinco números que mediante sucessivas 
extrações atinjam um conjunto pré-estabelecido para 
premiação, por 1 (um) ou mais participantes.
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Art. 9º Os Bingos serão permanentes, realizados 
em salas próprias, com utilização de processo de extra-
ção isento de contato humano, que assegure integral 
lisura dos resultados, inclusive com o apoio de sistema 
de circuito fechado de televisão e difusão de som, ofe-
recendo prêmios exclusivamente em dinheiro, sendo 
proibida a venda de cartelas fora da sala de bingo;

Parágrafo único. O bingo somente poderá ser 
eventual e realizado mediante contato humano exclu-
sivamente por entidades assistenciais, filantrópicas, 
beneficentes ou religiosas, sem finalidade lucrativa, 
cujos prêmios não superem o valor de 02 (dois) salários 
mínimos, vedada a distribuição de prêmios em dinheiro, 
com periodicidade máxima quinzenal, ao qual não se 
aplicam as regras estabelecidas nesta lei.

Art. 10. O regulamento disporá sobre a quantidade 
de estabelecimentos autorizados por Município, utili-
zando parâmetros de população e renda, de forma a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro da delegação 
estatal, na proporção máxima de um estabelecimento 
para cada 150.000 habitantes;

Art. 11. Os locais destinados ao funcionamento de 
Bingo Permanente devem ter capacidade para receber 
de forma confortável e segura, no mínimo, trezentas e 
cinquenta pessoas sentadas.

Art. 12. As casas de bingo operarão com sistemas 
de processamento eletrônico interligados em rede aos 
órgãos de controle tributário e operacional, conforme 
dispuser o respectivo regulamento.

Parágrafo único. Os bingos terão os seus funcio-
nários contratados diretamente e informados ao Órgão 
controlador e fiscalizador, tendo obrigatoriamente um 
diretor de jogos, que responderá administrativa e pe-
nalmente pelo regular e legal funcionamento dos jogos 
recreativos, bem como pelo correto registro contábil e 
fiscal de todas as operações realizadas pelo estabe-
lecimento, sem prejuízo da responsabilidade da em-
presa detentora da delegação para funcionamento, 
bem como dos operadores diretos de cada atividade 
controlada.

Art. 13. A premiação ofertada nos bingos perma-
nentes será de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
valor arrecadado com a venda de cartelas;

Seção II 
Do Videobingo e do Videojogo

Art. 14. Videobingo é o jogo eletrônico realizado 
em monitor de vídeo, exibindo números ou bolas, cujos 
elementos são sorteados eletronicamente mediante 
programa aleatório, acionado individualmente pelo jo-
gador, cuja memória inviolável e vinculada ao programa 
eletrônico do sistema registre todas as operações re-
alizadas no curso de sua utilização, na qual um único 

jogador concorre a uma sequência ganhadora, previa-
mente estabelecida em tabela de premiação.

Art. 15. Vídeojogo é o jogo eletrônico realizado 
em monitor de vídeo, exibindo bolas, figuras, cartelas 
ou qualquer outra forma de demonstração do conjunto 
de possibilidades, cujos elementos são sorteados ele-
tronicamente, até um limite pré-determinado, mediante 
programa aleatório, acionado individualmente pelo jo-
gador, cuja memória inviolável e vinculada ao programa 
eletrônico da máquina, registre todas as operações re-
alizadas no curso de sua utilização, na qual um único 
jogador concorre a uma seqüência ganhadora, previa-
mente estabelecida em tabela de premiação.

Art. 16. A premiação ofertada pelos equipamen-
tos de videobingo e de videojogo será de, no mínimo, 
80% (oitenta por cento) dos ingressos totais, incluído 
neste percentual o Imposto de Renda apurado sobre 
os saldos positivos verificados entre a aquisição inicial 
de créditos e o saldo final de cada apostador.

Parágrafo único. O percentual estabelecido no 
caput deste artigo será previsto no programa do equi-
pamento para se verificar a cada intervalo de 50.000 
(cinquenta mil) jogadas.

Art. 17. Os jogos de videobingo e de videojogo, 
em qualquer hipótese, somente serão autorizados a 
funcionar com os seus equipamentos e programas 
previamente homologados pelo Ministério da Fazenda, 
interligados em rede aos Órgãos estatais de controle 
e fiscalização.

Parágrafo único. Os equipamentos de videobingo 
e de videojogo conterão lacres invioláveis nos disposi-
tivos que armazenam programas ou dados e de con-
trole do sistema de informática, e deverão possibilitar 
a obtenção de relatório contendo todas as operações 
realizadas em determinado período, saldo inicial e fi-
nal financeiro e operacional, bem como permitir a ob-
tenção de relatório extraordinário, a qualquer tempo, 
de fiscalização e controle pelos Agentes dos Órgãos 
governamentais.

Art. 18. Os equipamentos de videobingo e de 
videojogo somente poderão funcionar em estabele-
cimento de Bingo permanente, em quantidade não 
superior a 50% (cinqüenta por cento) da quantidade 
de cadeiras para pessoas sentadas de que trata o ar-
tigo 11 desta lei, somadas ambas as quantidades de 
equipamentos.

Art. 19. A denominação Bingo como indicativo de 
atividade, nome de fantasia ou razão social, somente 
poderá ser utilizada por estabelecimentos autorizados 
com base na presente Lei, sendo vedada a sua utili-
zação por outros estabelecimentos.

Art. 20. Nenhum benefício fiscal ou financiamen-
to por organismos da Administração Pública direta ou 
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indireta será concedido para implantação de qualquer 
empreendimento destinado às atividades abrangidas 
por esta Lei.

CAPÍTULO III 
Da Autorização e Fiscalização

Art. 21. O Ministério da Fazenda é o órgão com-
petente para proceder às delegações, autorizações e 
a fiscalização dos jogos de que trata esta Lei, podendo 
delegar atribuições a Órgãos da Administração Pública 
direta ou indireta, conforme regulamento.

Parágrafo único. A fiscalização dos jogos recre-
ativos dar-se-á sob a forma de inspeção, auditoria 
operacional e de sistemas de informática, auditoria 
de gestão, contábil, financeira e fiscal, abrangendo 
o exame de documentos, locais, estabelecimentos 
e dependências relacionados com a exploração das 
atividades de jogos recreativos, verificação da opera-
cionalidade das máquinas e equipamentos, incluídos 
os de informática, bem assim os respectivos progra-
mas utilizados nos processos de sorteios, na forma 
de Regulamento.

Art. 22. Para os fins desta lei, delegação ou auto-
rização é o ato administrativo vinculado que faculta a 
exploração de jogos recreativos de que trata esta lei, 
por empresa legalmente constituída e idônea, desde 
que preenchidas as condições nela previstas.

Art. 23. O pedido de autorização para exploração 
de jogos recreativos somente será deferido em favor 
de sociedades empresariais mediante o cumprimento 
dos seguintes requisitos:

I – situação de regularidade fiscal re-
lativa:

aos tributos federais, estaduais, distritais 
e municipais;

às contribuições previdenciárias e so-
ciais;

à dívida ativa da União.
II – regularidade quanto à constituição 

da sociedade, inclusive no que se refere à 
integralização do capital social mínimo de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) para ex-
ploração de Bingos permanentes, vedada a 
utilização de capital de terceiros para a cons-
tituição da empresa.

III – prestação de caução de valor igual 
a 20% (vinte por cento) do capital estipulado 
no inciso anterior, que ficará retida durante o 
período de autorização do estabelecimento;

IV – regularidade dos equipamentos e 
sistemas operacionais mediante: 

a) laudo técnico conclusivo, emitido por 
órgão ou profissional especializado reconhe-

cido por instituição universitária de destacada 
capacidade técnica e científica, devidamente 
credenciada pelo órgão fiscalizador, abran-
gendo todos os aspectos de funcionalidade e 
controle estatal;

b) os fornecedores de equipamentos e 
materiais diretamente utilizados na realização 
dos jogos, como cartelas, globos, extratores 
e equipamentos de videobingos e de video-
jogos, terão que se cadastrar e atender re-
quisitos de regularidade fiscal e qualificação 
técnica e econômico-financeira exigidos dos 
estabelecimentos de jogos recreativos de que 
trata esta lei;

c) autorização, homologação e aprova-
ção dos equipamentos e sistemas de informá-
tica, local, dependências e demais requisitos 
legais previstos nesta lei, pelo Ministério da 
Fazenda.

IV – instalações apropriadas e infraes-
trutura operacional adequada à exploração do 
jogo recreativo, devidamente certificada pelos 
órgãos públicos competentes quanto à segu-
rança e capacidade de ocupação determinada, 
bem como localização permitida;

V – quando em operação, a empresa 
autorizada deverá comprovar a contratação 
direta e regular de, no mínimo, 100 (cem) em-
pregados no estabelecimento de Bingos per-
manentes;

VI – contratação de auditoria contábil e 
fiscal independente e permanente, com emis-
são semestral de parecer técnico a ser en-
caminhado à Receita Federal do Brasil e ao 
COAF.

§ 1º Em relação aos sócios será exigido 
além da comprovação de regularidade referi-
da no inciso I, deste artigo, o atendimento das 
seguintes exigências:

documentos de identificação pessoal, 
profissional e fiscal;

b) comprovação de situação regular pe-
rante a Receita Federal do Brasil, inclusive 
com a apresentação das declarações de Im-
posto de Renda Pessoa Física dos últimos 
cinco anos;

c) certidão negativa de registros cíveis, 
criminais e fiscais, na Justiça Federal e Estadu-
al, do domicílio e do local de funcionamento do 
estabelecimento, inclusive se estrangeiros, que 
deverão apresentar documentação traduzida e 
chancelada pela repartição consular;
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o diretor de jogos deverá apresentar a 
mesma documentação exigida dos sócios da 
empresa autorizada, bem como o respectivo 
registro perante o Órgão controlador e fiscali-
zador definido em Regulamento.

§ 2º A autorização será negada se não 
forem atendidos quaisquer dos requisitos esta-
belecidos nesta Lei e em seu regulamento ou 
houver constatação de hiposuficiência financeira 
ou inidoneidade da pessoa jurídica requeren-
te ou de seus sócios, do diretor de jogos e, se 
for o caso, das pessoas físicas que integrem o 
quadro societário de sua controladora.

§ 3º A autorização poderá ser cassada, 
a qualquer tempo, pelo Ministério da Fazenda, 
se quaisquer dos requisitos previstos nesta Lei 
deixarem de ser observados.

Art. 24. A autorização para funcionamento das ca-
sas de jogos recreativos de Bingos permanentes será 
emitida por prazo de cinco anos, sendo o certificado 
de autorização individualizado, para endereço certo, 
contendo, além de outros dados, obrigatoriamente, o 
número de cadeiras de que trata o art. 11 desta lei. 

Art. 25. Cada sociedade empresarial somente 
poderá ser autorizada a operar 3 (três) estabeleci-
mentos de Bingo permanente, não podendo ter entre 
seus sócios pessoas físicas ou jurídicas que participem 
de outra sociedade detentora de igual autorização de 
exploração.

Art. 26. Caberá ao Regulamento desta Lei dispor 
sobre a instrução documental do pedido de autoriza-
ção de funcionamento.

CAPÍTULO IV 
Das Receitas Específicas e sua Destinação

Art. 27. Pela autorização para exploração do ser-
viço de bingo permanente, os entes públicos serão 
remunerados mediante cobrança mensal de royalties 
de valor equivalente a 17% (dezessete por cento) da 
receita prevista no art. 6º desta Lei, dos quais 1% (um 
por cento) constituirá o Fundo de Apoio ao Esporte – 
FAE, 1% (um por cento) o Fundo de Apoio à Cultura – 
FAC, e 15% (quinze por cento) serão aplicados exclu-
sivamente em programas de saúde dos entes públicos 
adiante citados, distribuídos da seguinte maneira:

I – 30% (trinta por cento) do valor arre-
cadado para a União, através do Ministério 
da Saúde;

II – 70% (setenta por cento) do valor ar-
recadado para o Estado ou Distrito Federal, 
onde se localize o estabelecimento, através 
da Secretaria da Saúde respectiva;

§ 1º Para efeitos da incidência tributária de 
contribuições sociais com base no faturamento, 
considera-se faturamento mensal da empresa 
que explora os jogos recreativos o valor da 
somatória do montante apurado pelas vendas 
de cartelas e o montante total das apostas em 
terminais eletrônicos – videobingos e videojo-
gos – deduzido o total das premiações efetiva-
mente oferecidas ou distribuídas, aí incluídos 
os valores de prêmio acumulado e reserva e os 
tributos incidentes sobre as premiações.

§ 2º Os Fundos de Apoio ao Esporte e à 
Cultura, são fundos contábeis de natureza finan-
ceira, com estrutura e funcionamento definidos em 
Regulamento, vinculados respectivamente aos Mi-
nistérios do Esporte e da Cultura e serão geridos 
por Conselhos Deliberativos tripartites e paritários, 
com a participação de representantes do Gover-
no, dos trabalhadores e dos empresários e terão 
como objetivo custear, exclusivamente, ações de 
apoio às atividades esportivas e culturais.

Art. 28. Será cobrada taxa de fiscalização em ra-
zão do poder de polícia exercido pelo Ministério da Fa-
zenda ou pelo órgão a quem este delegar a fiscalização 
das atividades de exploração de jogos recreativos.

Parágrafo Único. – A taxa, no valor de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) será devida mensalmente pelo estabe-
lecimento autorizado a explorar o jogo de Bingo Perma-
nente, devendo ser recolhida a partir da autorização, 
até o décimo quinto dia do mês subseqüente.

CAPÍTULO V 
Das Infrações Administrativas

Art. 29. O descumprimento de qualquer das obri-
gações previstas nesta Lei e em sua regulamentação 
constitui infração administrativa ou penal, conforme 
o caso.

Art. 30. As infrações administrativas referidas no 
art. 29 sujeitam os infratores às seguintes sanções ad-
ministrativas, sem prejuízo das sanções de natureza 
penal previstas nesta Lei e na legislação vigente:

I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão de equipamentos e ma-

teriais de jogos;
V – suspensão temporária de funciona-

mento;
VI – cassação da autorização;
VII – suspensão para o exercício da ativi-

dade por prazo de até 5 (cinco) anos, de acordo 
com a gravidade da infração, da empresa, de 
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seus sócios, do Diretor de Jogos e dos res-
ponsáveis por mesas de operação.

§ 1° As penalidades pecuniárias previs-
tas nesta Lei podem ser aplicadas indepen-
dentemente do cancelamento do Certificado 
de Autorização.

§ 2° As multas serão fixadas em valor 
de no mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
e no máximo R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), em conformidade com o disposto na 
regulamentação desta lei.

§ 3° Na fixação do valor da multa serão 
considerados, cumulativa ou alternativamente, 
dentre outros critérios, os seguintes:

I – a primariedade do infrator;
II – a gravidade da falta e os efeitos gerados, 

ou que possam gerar, em relação a terceiros;
III – a reincidência em infração da mes-

ma natureza;
IV – a contumácia na prática de infrações 

administrativas;
§ 4º As multas podem ser aplicadas 

cumulativamente com outras penalidades.
§ 5° A multa diária será mantida até que 

seja corrigida a falta que deu causa a sua 
aplicação, não podendo ultrapassar sessen-
ta dias, após o que será aplicada a pena de 
suspensão temporária de funcionamento, por 
prazo não superior a trinta dias.

§ 6° Não sanada a falta nos prazos men-
cionados no § 5º, será aplicada a pena de 
cassação da autorização.

§ 7° As multas também podem ser apli-
cadas às pessoas físicas que, na qualidade de 
sócios ou encarregados da administração do es-
tabelecimento, tenham concorrido direta ou indi-
retamente para o cometimento de infrações.

§ 8º O não pagamento de prêmios é falta 
grave punível com suspensão de funcionamen-
to do estabelecimento, e cassação da licença, 
se reincidente.

CAPÍTULO VI 
Das Infrações Penais

Art. 32. O descumprimento desta Lei e sua regu-
lamentação configurará infração penal, como segue:

I – Manter, facilitar ou realizar jogos previs-
tos nesta Lei, sem a competente autorização: – 
Pena – reclusão de um a cinco anos, e multa.

II – Permitir o ingresso de menor de de-
zoito anos em recinto destinado a jogos: – Pena 
– reclusão de um a dois anos, e multa.

III – Oferecer ou pagar, no jogo de bingo 
permanente, videobingo ou videojogo, premia-
ção que não seja em dinheiro: – Pena – reclu-
são de um a dois anos, e multa.

IV – Adulterar, fraudar, manipular ou con-
trolar, por qualquer meio, o resultado dos jogos, 
inclusive danificação ou supressão de lacres: – 
Pena – reclusão de um a cinco anos, e multa.

V – Explorar, permitir a exploração ou 
manter nas salas de jogos outras modalida-
des diferentes daquela autorizada para aquele 
estabelecimento: – Pena – reclusão de um a 
cinco anos, e multa.

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais

Art. 32. Os valores expressos nesta Lei estarão 
sujeitos à revisão anual, segundo critérios fixados em 
seu regulamento.

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 16 de junho de 2009. – De-
putado João Dado, Relator.

2ª COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

A proposição em epígrafe foi objeto de voto pela 
adequação e compatibilidade orçamentária e financei-
ra dos Projetos de Lei n° 2.254/2007, n° 2.944/2004 
E n° 3.489/2008, bem como do substitutivo aprovado 
pela CDEIC e do substitutivo apresentado, e pela não 
implicação em matéria orçamentária ou financeira 
dos Projetos de Lei n° 270/2003, n° 1.986/2003, n° 
2.429/2007, n° 2.999/2004 e n° 3.492/2004. E, no 
mérito, pela rejeição dos Projetos de Lei nº 270/2003, 
n° 1.986/2003, n° 2.429/2007, n° 2.999/2004 e n° 
3.492/2004, e pela aprovação dos Projetos de Lei n° 
2.254/2007, n° 2.944/2004 e n° 3.489/2008, e do Subs-
titutivo aprovado pela CDEIC, na forma do Substitutivo 
apresentado.

Ocorre que após apresentado o Substitutivo de 
nossa autoria, em 14 de maio de 2009, recebemos 
diversas sugestões que visam aprimorar o texto do 
Substitutivo, bem como promovemos tratativas com 
representantes do Ministério da Fazenda – os quais 
ponderaram acerca de análises técnicas desaconse-
lhando a instituição de cassinos e de bingos eventuais, 
o tratamento em lei de critério econômico-financeiro 
para combate à ludopatia, entre outros – com os quais 
concordamos em grande parte, e que comportou o 
nosso primeiro Substitutivo datado de 16 de junho de 
2009, sendo que em reunião da Comissão de Finanças 
e Tributação de 17 de junho de 2009, incorporamos 
sugestões decorrentes da discussão da matéria, con-
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forme explicitado nas alíneas “g” a “k” das alterações 
principais do NOVO SUBSTITUTIVO a seguir.

Outrossim, recebemos novas informações acer-
ca da necessidade de maior número de funcionários 
para a operacionalização das atividades de jogos re-
creativos de que trata o Substitutivo, notadamente face 
a adoção de turnos de trabalho contínuos, pelo que 
alteramos o número mínimo legal de contratação di-
reta de funcionários para 100 (cem), o que significará 
a ampliação dos empregos diretos e regulares que a 
proposta contempla.

Pelo exposto, apresentamos NOVO SUBSTITU-
TIVO que segue anexo, contemplando as seguintes 
alterações principais, todas elas referenciadas aos 
dispositivos constantes do Substitutivo alterado, além 
daquelas oriundas de técnica legislativa e renumera-
ção de artigos:

a possibilidade de adoção regulamentar de limi-
te diário quanto ao montante de apostas por jogador 
(art. 4º, inc. III);

a mudança na denominação do jogo em terminal 
eletrônico contendo bolas, figuras, cartelas ou qualquer 
outra forma de demonstração do conjunto de possibili-
dades, de “videoloteria” para “videojogo”, evitando-se 
confusão com os jogos lotéricos

a diminuição do mínimo de premiação ofertada 
nos equipamentos de videobingo e videojogo, para 
80% (oitenta por cento), possibilitando maior flexibili-
dade econômico-financeira para a operacionalização 
da atividade de jogos recreativos de que trata a lei;

a ampliação do número mínimo de funcionários 
por estabelecimento de Bingo Permanente para 100 
(cem), quantidade mais compatível com a realidade da 
atividade que se realiza em turnos contínuos;

ampliação dos royalties mensais aos Entes Públi-
cos concedentes, para 17% (dezessete por cento) da 
receita financeira de que trata o art. 6º, preservando-
se o percentual de 15% destinados a programas de 
saúde e criando-se os fundos de apoio ao Esporte e 
à Cultura, cada qual recebedor de 1% (um por cento) 
da receita financeira da atividade econômica;

não criação de cassinos e bingos eventuais, e 
a sua exclusão do Substitutivo, exceto nos casos de 
bingos eventuais não sujeitos à legislação (parágrafo 
único do art. 9º do novo Substitutivo).

alteração da expressão “jogos recreativos” por 
“jogos de azar”, acolhendo sugestão de voto em se-
parado do Deputado Pepe Vargas (PT/RS);

alteração da expressão “em rede” por “on line, em 
tempo real”, no inciso V do art. 5º, no parágrafo 3º do art. 
6º, e nos artigos 12 e 17 do Substitutivo apresentado 
em 16 de junho de 2009, acolhendo sugestão de voto 
em separado do Deputado Pepe Vargas (PT/RS);

inclusão da expressão “e de templos religiosos”, 
no inciso I do art. 5º do Substitutivo apresentado em 
16 de junho de 2009, acolhendo sugestão do Deputa-
do Virgílio Guimarães (PT/MG);

inclusão da expressão “assim reconhecidas oficial-
mente”, e modificação da expressão “quinzenal” para 
“mensal”, no parágrafo único do art. 9º do Substitutivo 
apresentado em 16 de junho de 2009, acolhendo su-
gestão do Deputado Virgílio Guimarães (PT/MG);

inclusão de parágrafo único ao art. 11 do Substi-
tutivo apresentado em 16 de junho de 2009, acolhendo 
sugestão do Deputado Virgílio Guimarães (PT/MG), 
com os seguintes dizeres:

“Parágrafo Único – Os estabelecimentos de Bingo 
Permanente terão identificação exterior discreta, em 
tamanho não superior a 12 m²”.

Diante do exposto, voto pela adequação e com-
patibilidade orçamentária e financeira dos Projetos 
de Lei n° 2.254/2007, n° 2.944/2004 e n° 3.489/2008, 
bem como do Substitutivo aprovado pela CDEIC e 
do novo substitutivo que ora apresentamos, e pela 
não implicação em matéria orçamentária ou finan-
ceira dos Projetos de Lei n° 270/2003, n° 1.986/2003, 
n° 2.429/2007, n° 2.999/2004 e n° 3.492/2004. E, no 
mérito, pela rejeição dos Projetos de Lei nº 270/2003, 
n° 1.986/2003, n° 2.429/2007, n° 2.999/2004 e n° 
3.492/2004, e pela aprovação dos Projetos de Lei 
n° 2.254/2007, n° 2.944/2004 e n° 3.489/2008, e do 
Substitutivo aprovado pela CDEIC, nos termos do 
NOVO SUBSTITUTIVO que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 17 de junho de 2009. – De-
putado João Dado, Relator

3º SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 2.254, DE 2007 

(Apensados PL nº 2944/2004, PL nº 3489/2008).

Dispõe sobre a atividade de jogos de 
azar no território nacional, e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional Decreta:

CAPÍTULO I 
Definições e Normas Comuns

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a atividade de jo-
gos de azar no território nacional, e dá outras provi-
dências.

Art. 2º Jogos de azar são aqueles realizados em 
salas especiais e exclusivas, nas modalidades, locais 
e forma previstos nesta Lei e no seu respectivo Re-
gulamento.

Art. 3º A exploração dos jogos de azar se dará 
sempre mediante autorização individualizada por es-
tabelecimento, pela autoridade competente, e será 
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exercida por sociedade empresarial constituída sob 
as leis brasileiras.

Art. 4º Em nenhum estabelecimento autorizado 
para a prática de jogos de azar de que trata esta lei 
será admitida a presença:

I – de menores de 18 anos, mesmo que 
acompanhados dos seus responsáveis;

II – de pessoas declaradas judicialmente 
incapacitadas para atos da vida civil;

III – de pessoas portadoras do vício da 
ludopatia, cujo Cadastro Nacional fica cria-
do por esta lei e terá Regulamento editado 
no prazo de 180 dias de sua promulgação, o 
qual poderá estabelecer limite diário quanto 
ao montante de apostas por jogador.

Art. 5º Os estabelecimentos autorizados para 
exploração de jogos de azar de que trata esta lei de-
verão, além das exigências de posturas e segurança 
contidas nas normas municipais e estaduais, observar 
o que se segue:

I– localizarem-se a uma distância míni-
ma de 500 (quinhentos) metros de estabele-
cimentos de ensino públicos ou privados e de 
templos religiosos;

II– adotar formas de privacidade de tal 
modo que as atividades de jogos não possam 
ser visualizadas a partir da via pública;

III– explorar com exclusividade, e, nos es-
tritos limites das modalidades autorizadas, as 
atividades de jogos de azar, admitidos apenas 
serviços complementares de bar e restauran-
te, que poderão ser terceirizados, e apresen-
tações artísticas.

IV– não será permitida a concessão de 
crédito aos apostadores, devendo todas as 
apostas serem pagas à vista, pelos meios de 
pagamento legalmente permitidos;

V – os programas de computador e in-
formática destinados ao controle e fiscaliza-
ção da atividade de jogos de azar em bin-
gos, videobingos e videojogos serão definidos 
tecnicamente e homologados pelo Ministério 
da Fazenda, devendo conter dispositivos que 
permitam os pagamentos de prêmios exclu-
sivamente com a digitação do número dos 
ganhadores no Cadastro Nacional de Pessoa 
Física do Ministério da Fazenda ou o número 
do passaporte, quando estrangeiros, devendo 
o programa de computador estar interligado, 
on line, em tempo real, com a Receita Federal 
do Brasil e o Conselho de Controle de Ativi-

dades Financeiras – COAF e outros Órgãos 
definidos em Regulamento;

VI – instalações apropriadas e infra-es-
trutura operacional adequada à exploração 
dos jogos de azar, devendo conter área re-
servada para fumantes, área específica para 
permanência de dois agentes dos Órgãos de 
fiscalização e controle do Ministério da Fazen-
da, além de certificação e autorização pelos 
Órgãos públicos competentes quanto à segu-
rança, capacidade de ocupação, habite-se e 
alvará de funcionamento.

Parágrafo único. A exigência de que trata o inci-
so I poderá ser relevada à luz de provas documentais 
quanto à existência pretérita do estabelecimento, face 
legislação permissível anteriormente vigente.

Art. 6º A receita financeira sujeita a tributação, 
pela exploração dos jogos de que trata esta lei, é a 
diferença entre o valor apurado com a venda de carte-
las e apostas nos terminais eletrônicos – videobingos 
e videojogos – e a premiação efetivamente oferecida 
e paga,aí considerados os prêmios acumulados e os 
tributos diretamente incidentes sobre a premiação.

§ 1º A receita financeira tributável bem 
como aquela sobre as premiações estarão su-
jeitas ao Imposto de Renda, conforme regula-
mento do mencionado tributo, bem como aos 
demais tributos aplicáveis à espécie.

§ 2º Os serviços complementares de bar, 
restaurante e o eventual resultado financeiro 
com promoções e apresentações artísticas 
sujeitar-se-ão à tributação definida para tais 
atividades em lei e regulamento.

§ 3º A receita financeira tributável terá 
regime de apuração e recolhimento dos tribu-
tos previstos em Regulamento, devendo os 
tributos sobre as premiações serem retidos 
na fonte pelo estabelecimento autorizado e 
recolhidos no dia útil seguinte, identificando-
se o ganhador pelo seu número no Cadastro 
Nacional de Pessoa Física, por sistema inter-
ligado on line, em tempo real, com a Receita 
Federal do Brasil.

CAPÍTULO II 
Das Modalidades

Art. 7º São permitidas as seguintes modalidades 
de jogos de azar:

I – bingos;
II – videobingos;
III – videojogos.



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira  30 53769 

Seção I 
Dos Bingos

Art. 8º Os jogos de bingo consistem em sorteios 
aleatórios de números entre 1 e 90, distribuídos em 
cartelas impressas ou virtuais, contendo cada uma quin-
ze ou vinte e cinco números que mediante sucessivas 
extrações atinjam um conjunto pré-estabelecido para 
premiação, por 1 (um) ou mais participantes.

Art. 9º Os Bingos serão permanentes, realizados 
em salas próprias, com utilização de processo de extra-
ção isento de contato humano, que assegure integral 
lisura dos resultados, inclusive com o apoio de sistema 
de circuito fechado de televisão e difusão de som, ofe-
recendo prêmios exclusivamente em dinheiro, sendo 
proibida a venda de cartelas fora da sala de bingo;

Parágrafo único. O bingo somente poderá ser even-
tual e realizado mediante contato humano exclusivamente 
por entidades assistenciais, filantrópicas, beneficentes ou 
religiosas, assim reconhecidas oficialmente, sem finali-
dade lucrativa, cujos prêmios não superem o valor de 02 
(dois) salários mínimos, vedada a distribuição de prêmios 
em dinheiro, com periodicidade máxima mensal, ao qual 
não se aplicam as regras estabelecidas nesta lei.

Art. 10. O regulamento disporá sobre a quantidade 
de estabelecimentos autorizados por Município, utili-
zando parâmetros de população e renda, de forma a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro da delegação 
estatal, na proporção máxima de um estabelecimento 
para cada 150.000 habitantes;

Art. 11. Os locais destinados ao funcionamento de 
Bingo Permanente devem ter capacidade para receber 
de forma confortável e segura, no mínimo, trezentas e 
cinquenta pessoas sentadas.

Parágrafo único. Os estabelecimentos de Bingo 
Permanente terão identificação exterior discreta, em 
tamanho não superior a 12 m².

Art. 12. As casas de bingo operarão com sis-
temas de processamento eletrônico interligados on 
line, em tempo real, aos órgãos de controle tributá-
rio e operacional, conforme dispuser o respectivo 
regulamento.

Parágrafo único. Os bingos terão os seus funcio-
nários contratados diretamente e informados ao Órgão 
controlador e fiscalizador, tendo obrigatoriamente um 
diretor de jogos, que responderá administrativa e penal-
mente pelo regular e legal funcionamento dos jogos de 
azar, bem como pelo correto registro contábil e fiscal de 
todas as operações realizadas pelo estabelecimento, 
sem prejuízo da responsabilidade da empresa deten-
tora da delegação para funcionamento, bem como dos 
operadores diretos de cada atividade controlada.

Art. 13. A premiação ofertada nos bingos perma-
nentes será de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do 
valor arrecadado com a venda de cartelas;

Seção II 
Do Videobingo e do Videojogo

Art. 14. Videobingo é o jogo eletrônico realiza-
do em monitor de vídeo, exibindo números ou bolas, 
cujos elementos são sorteados eletronicamente me-
diante programa aleatório, acionado individualmen-
te pelo jogador, cuja memória inviolável e vinculada 
ao programa eletrônico do sistema registre todas as 
operações realizadas no curso de sua utilização, na 
qual um único jogador concorre a uma sequência 
ganhadora, previamente estabelecida em tabela de 
premiação.

Art. 15. Vídeojogo é o jogo eletrônico realizado 
em monitor de vídeo, exibindo bolas, figuras, cartelas 
ou qualquer outra forma de demonstração do conjun-
to de possibilidades, cujos elementos são sorteados 
eletronicamente, até um limite pré-determinado, me-
diante programa aleatório, acionado individualmente 
pelo jogador, cuja memória inviolável e vinculada ao 
programa eletrônico da máquina, registre todas as 
operações realizadas no curso de sua utilização, na 
qual um único jogador concorre a uma seqüência 
ganhadora, previamente estabelecida em tabela de 
premiação.

Art. 16. A premiação ofertada pelos equipa-
mentos de videobingo e de videojogo será de, no 
mínimo, 80% (oitenta por cento) dos ingressos to-
tais, incluído neste percentual o Imposto de Renda 
apurado sobre os saldos positivos verificados entre 
a aquisição inicial de créditos e o saldo final de cada 
apostador.

Parágrafo único. O percentual estabelecido no 
caput deste artigo será previsto no programa do equi-
pamento para se verificar a cada intervalo de 50.000 
(cinquenta mil) jogadas.

Art. 17. Os jogos de videobingo e de videojogo, 
em qualquer hipótese, somente serão autorizados a 
funcionar com os seus equipamentos e programas 
previamente homologados pelo Ministério da Fazen-
da, interligados on line, em tempo real, aos Órgãos 
estatais de controle e fiscalização.

Parágrafo único. Os equipamentos de videobingo 
e de videojogo conterão lacres invioláveis nos disposi-
tivos que armazenam programas ou dados e de con-
trole do sistema de informática, e deverão possibilitar 
a obtenção de relatório contendo todas as operações 
realizadas em determinado período, saldo inicial e fi-
nal financeiro e operacional, bem como permitir a ob-
tenção de relatório extraordinário, a qualquer tempo, 
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de fiscalização e controle pelos Agentes dos Órgãos 
governamentais.

Art. 18. Os equipamentos de videobingo e de vi-
deojogo somente poderão funcionar em estabelecimento 
de Bingo permanente, em quantidade não superior a 
50% (cinqüenta por cento) da quantidade de cadeiras 
para pessoas sentadas de que trata o artigo 11 desta lei, 
somadas ambas as quantidades de equipamentos.

Art. 19. A denominação Bingo como indicativo de 
atividade, nome de fantasia ou razão social, somente 
poderá ser utilizada por estabelecimentos autorizados 
com base na presente Lei, sendo vedada a sua utili-
zação por outros estabelecimentos.

Art. 20. Nenhum benefício fiscal ou financiamen-
to por organismos da Administração Pública direta ou 
indireta será concedido para implantação de qualquer 
empreendimento destinado às atividades abrangidas 
por esta Lei.

CAPÍTULO III 
Da Autorização e Fiscalização

Art. 21. O Ministério da Fazenda é o órgão com-
petente para proceder às delegações, autorizações e 
a fiscalização dos jogos de que trata esta Lei, podendo 
delegar atribuições a Órgãos da Administração Pública 
direta ou indireta, conforme regulamento.

Parágrafo único. A fiscalização dos jogos de azar 
dar-se-á sob a forma de inspeção, auditoria operacio-
nal e de sistemas de informática, auditoria de gestão, 
contábil, financeira e fiscal, abrangendo o exame de 
documentos, locais, estabelecimentos e dependências 
relacionados com a exploração das atividades de jogos 
de azar, verificação da operacionalidade das máquinas 
e equipamentos, incluídos os de informática, bem assim 
os respectivos programas utilizados nos processos de 
sorteios, na forma de Regulamento.

Art. 22. Para os fins desta lei, delegação ou auto-
rização é o ato administrativo vinculado que faculta a 
exploração de jogos de azar de que trata esta lei, por 
empresa legalmente constituída e idônea, desde que 
preenchidas as condições nela previstas.

Art. 23. O pedido de autorização para exploração 
de jogos de azar somente será deferido em favor de 
sociedades empresariais mediante o cumprimento dos 
seguintes requisitos:

I – situação de regularidade fiscal relativa:
aos tributos federais, estaduais, distritais 

e municipais;
às contribuições previdenciárias e sociais;
à dívida ativa da União.
II – regularidade quanto à constituição 

da sociedade, inclusive no que se refere à 
integralização do capital social mínimo de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) para ex-
ploração de Bingos permanentes, vedada a 
utilização de capital de terceiros para a cons-
tituição da empresa.

III – prestação de caução de valor igual 
a 20% (vinte por cento) do capital estipulado 
no inciso anterior, que ficará retida durante o 
período de autorização do estabelecimento;

IV – regularidade dos equipamentos e 
sistemas operacionais mediante: 

a) laudo técnico conclusivo, emitido por ór-
gão ou profissional especializado reconhecido por 
instituição universitária de destacada capacidade 
técnica e científica, devidamente credenciada pelo 
órgão fiscalizador, abrangendo todos os aspectos 
de funcionalidade e controle estatal;

b) os fornecedores de equipamentos e 
materiais diretamente utilizados na realização 
dos jogos, como cartelas, globos, extratores e 
equipamentos de videobingos e de videojogos, 
terão que se cadastrar e atender requisitos de 
regularidade fiscal e qualificação técnica e eco-
nômico-financeira exigidos dos estabelecimen-
tos de jogos de azar de que trata esta lei;

c) autorização, homologação e aprovação 
dos equipamentos e sistemas de informática, 
local, dependências e demais requisitos legais 
previstos nesta lei, pelo Ministério da Fazenda.

IV – instalações apropriadas e infraes-
trutura operacional adequada à exploração do 
jogo de azar, devidamente certificada pelos 
órgãos públicos competentes quanto à segu-
rança e capacidade de ocupação determinada, 
bem como localização permitida;

V – quando em operação, a empresa au-
torizada deverá comprovar a contratação direta 
e regular de, no mínimo, 100 (cem) empregados 
no estabelecimento de Bingos permanentes;

VI – contratação de auditoria contábil e fis-
cal independente e permanente, com emissão 
semestral de parecer técnico a ser encaminhado 
à Receita Federal do Brasil e ao COAF.

§ 1º Em relação aos sócios será exigido 
além da comprovação de regularidade referi-
da no inciso I, deste artigo, o atendimento das 
seguintes exigências:

documentos de identificação pessoal, 
profissional e fiscal;

b) comprovação de situação regular pe-
rante a Receita Federal do Brasil, inclusive 
com a apresentação das declarações de Im-
posto de Renda Pessoa Física dos últimos 
cinco anos;
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c) certidão negativa de registros cíveis, 
criminais e fiscais, na Justiça Federal e Estadu-
al, do domicílio e do local de funcionamento do 
estabelecimento, inclusive se estrangeiros, que 
deverão apresentar documentação traduzida e 
chancelada pela repartição consular;

o diretor de jogos deverá apresentar a 
mesma documentação exigida dos sócios da 
empresa autorizada, bem como o respectivo 
registro perante o Órgão controlador e fiscali-
zador definido em Regulamento.

§ 2º A autorização será negada se não 
forem atendidos quaisquer dos requisitos esta-
belecidos nesta Lei e em seu regulamento ou 
houver constatação de hiposuficiência financeira 
ou inidoneidade da pessoa jurídica requeren-
te ou de seus sócios, do diretor de jogos e, se 
for o caso, das pessoas físicas que integrem o 
quadro societário de sua controladora.

§ 3º A autorização poderá ser cassada, 
a qualquer tempo, pelo Ministério da Fazenda, 
se quaisquer dos requisitos previstos nesta Lei 
deixarem de ser observados.

Art. 24. A autorização para funcionamento das 
casas de jogos de azar de Bingos permanentes será 
emitida por prazo de cinco anos, sendo o certificado 
de autorização individualizado, para endereço certo, 
contendo, além de outros dados, obrigatoriamente, o 
número de cadeiras de que trata o art. 11 desta lei. 

Art. 25. Cada sociedade empresarial somente po-
derá ser autorizada a operar 3 (três) estabelecimentos 
de Bingo permanente, não podendo ter entre seus sócios 
pessoas físicas ou jurídicas que participem de outra so-
ciedade detentora de igual autorização de exploração.

Art. 26. Caberá ao Regulamento desta Lei dispor 
sobre a instrução documental do pedido de autoriza-
ção de funcionamento.

CAPÍTULO IV 
Das Receitas Específicas e sua Destinação

Art. 27. Pela autorização para exploração do ser-
viço de bingo permanente, os entes públicos serão 
remunerados mediante cobrança mensal de royalties 
de valor equivalente a 17% (dezessete por cento) da 
receita prevista no art. 6º desta Lei, dos quais 1% (um 
por cento) constituirá o Fundo de Apoio ao Esporte – 
FAE, 1% (um por cento) o Fundo de Apoio à Cultura – 
FAC, e 15% (quinze por cento) serão aplicados exclu-
sivamente em programas de saúde dos entes públicos 
adiante citados, distribuídos da seguinte maneira:

I – 30% (trinta por cento) do valor arrecadado 
para a União, através do Ministério da Saúde;

II – 70% (setenta por cento) do valor ar-
recadado para o Estado ou Distrito Federal, 
onde se localize o estabelecimento, através 
da Secretaria da Saúde respectiva;

§ 1º Para efeitos da incidência tributária 
de contribuições sociais com base no fatura-
mento, considera-se faturamento mensal da 
empresa que explora os jogos de azar o valor 
da somatória do montante apurado pelas vendas 
de cartelas e o montante total das apostas em 
terminais eletrônicos – videobingos e videojo-
gos – deduzido o total das premiações efetiva-
mente oferecidas ou distribuídas, aí incluídos 
os valores de prêmio acumulado e reserva e os 
tributos incidentes sobre as premiações.

§ 2º Os Fundos de Apoio ao Esporte e à 
Cultura, são fundos contábeis de natureza finan-
ceira, com estrutura e funcionamento definidos em 
Regulamento, vinculados respectivamente aos Mi-
nistérios do Esporte e da Cultura e serão geridos 
por Conselhos Deliberativos tripartites e paritários, 
com a participação de representantes do Gover-
no, dos trabalhadores e dos empresários e terão 
como objetivo custear, exclusivamente, ações de 
apoio às atividades esportivas e culturais.

Art. 28. Será cobrada taxa de fiscalização em ra-
zão do poder de polícia exercido pelo Ministério da Fa-
zenda ou pelo órgão a quem este delegar a fiscalização 
das atividades de exploração de jogos de azar.

Parágrafo Único. A taxa, no valor de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) será devida mensalmente pelo estabe-
lecimento autorizado a explorar o jogo de Bingo Perma-
nente, devendo ser recolhida a partir da autorização, 
até o décimo quinto dia do mês subseqüente.

CAPÍTULO VI 
Das Infrações Administrativas

Art. 29. O descumprimento de qualquer das obri-
gações previstas nesta Lei e em sua regulamentação 
constitui infração administrativa ou penal, conforme 
o caso.

Art. 30. As infrações administrativas referidas no 
art. 29 sujeitam os infratores às seguintes sanções ad-
ministrativas, sem prejuízo das sanções de natureza 
penal previstas nesta Lei e na legislação vigente:

I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão de equipamentos e ma-

teriais de jogos;
V – suspensão temporária de funciona-

mento;
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VI – cassação da autorização;
VII – suspensão para o exercício da ativi-

dade por prazo de até 5 (cinco) anos, de acordo 
com a gravidade da infração, da empresa, de 
seus sócios, do Diretor de Jogos e dos res-
ponsáveis por mesas de operação.

§ 1° As penalidades pecuniárias previs-
tas nesta Lei podem ser aplicadas indepen-
dentemente do cancelamento do Certificado 
de Autorização.

§ 2° As multas serão fixadas em valor 
de no mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
e no máximo R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), em conformidade com o disposto na 
regulamentação desta lei.

§ 3° Na fixação do valor da multa serão 
considerados, cumulativa ou alternativamente, 
dentre outros critérios, os seguintes:

I – a primariedade do infrator;
II – a gravidade da falta e os efeitos gerados, 

ou que possam gerar, em relação a terceiros;
III – a reincidência em infração da mes-

ma natureza;
IV – a contumácia na prática de infrações 

administrativas;
§ 4º As multas podem ser aplicadas 

cumulativamente com outras penalidades.
§ 5° A multa diária será mantida até que 

seja corrigida a falta que deu causa a sua 
aplicação, não podendo ultrapassar sessen-
ta dias, após o que será aplicada a pena de 
suspensão temporária de funcionamento, por 
prazo não superior a trinta dias.

§ 6° Não sanada a falta nos prazos men-
cionados no § 5º, será aplicada a pena de 
cassação da autorização.

§ 7° As multas também podem ser apli-
cadas às pessoas físicas que, na qualidade de 
sócios ou encarregados da administração do es-
tabelecimento, tenham concorrido direta ou indi-
retamente para o cometimento de infrações.

§ 8º O não pagamento de prêmios é falta 
grave punível com suspensão de funcionamen-
to do estabelecimento, e cassação da licença, 
se reincidente.

CAPÍTULO VI 
Das Infrações Penais

Art. 32. O descumprimento desta Lei e sua regu-
lamentação configurará infração penal, como segue:

I – Manter, facilitar ou realizar jogos pre-
vistos nesta Lei, sem a competente autoriza-

ção: – Pena – reclusão de um a cinco anos, 
e multa.

II – Permitir o ingresso de menor de de-
zoito anos em recinto destinado a jogos: – Pena 
– reclusão de um a dois anos, e multa.

III – Oferecer ou pagar, no jogo de bingo 
permanente, videobingo ou videojogo, premia-
ção que não seja em dinheiro: – Pena – reclu-
são de um a dois anos, e multa.

IV – Adulterar, fraudar, manipular ou con-
trolar, por qualquer meio, o resultado dos jo-
gos, inclusive danificação ou supressão de 
lacres: – Pena – reclusão de um a cinco anos, 
e multa.

V – Explorar, permitir a exploração ou 
manter nas salas de jogos outras modalida-
des diferentes daquela autorizada para aquele 
estabelecimento: – Pena – reclusão de um a 
cinco anos, e multa.

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais

Art. 32. Os valores expressos nesta Lei estarão 
sujeitos à revisão anual, segundo critérios fixados em 
seu regulamento.

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 17 de junho de 2009. – Depu-
tado João Dado, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião extraordinária realizada hoje, opinou pela não 
implicação da matéria com aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pro-
nunciamento quanto à adequação financeira e orça-
mentária do Projeto de Lei nº 270/03 e dos PL’s nºs 
1.986/03, 2.429/07, 2.999/04, 3.492/04, apensados; 
pela compatibilidade e adequação financeira e orça-
mentária dos PL’s nºs 2.254/07, 2.944/04 e 3.489/08, 
apensados, e do Substitutivo da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e, 
no mérito, pela rejeição do PL nº 270/03, dos PL’s nº 
1.986/03, 2.999/04, 3.492/04 e 2.429/07, apensados, 
e pela aprovação dos PL’s nºs 2.944/04, 3.489/08 e 
2.254/07, apensados, e do Substitutivo da CDEIC, 
com Substitutivo, nos termos do parecer do relator, 
Deputado João Dado, que apresentou complemen-
tação de voto, contra os votos dos Deputados Luiz 
Carlos Hauly, Eduardo Cunha, Arnaldo Madeira, Pepe 
Vargas e Guilherme Campos. 

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Vignatti, Presidente; Luiz Carlos Hauly e Félix Men-
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donça, Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo Ka-
efer, Andre Vargas, Armando Monteiro, Arnaldo Ma-
deira, Carlos Melles, Ciro Pedrosa, Gladson Cameli, 
Guilherme Campos, Ilderlei Cordeiro, João Dado, Júlio 
Cesar, Julio Semeghini, Luciana Genro, Luiz Carreira, 
Manoel Junior, Marcelo Castro, Pedro Eugênio, Pedro 
Novais, Pepe Vargas, Ricardo Barros, Ricardo Berzoini, 
Rodrigo Rocha Loures, Silvio Costa, Vicentinho Alves, 
Virgílio Guimarães, Wilson Santiago, Eduardo Cunha, 
João Magalhães e Professor Setimo. 

Sala da Comissão, 17 de junho de 2009. – Depu-
tado Vignatti, Presidente.

VOTO EM SEPARADO 
(Do Sr. Pepe Vargas e outros )

Relatório

Originalmente, o PL nº 2.254/2007 foi apensa-
do ao PL nº 270/2003 (projeto principal), que tam-
bém recebeu como apensos os PL nº 1986/2003, nº 
2944/2004, nº 2999/2004, nº 3492/2004, nº 2429/2007 
e nº 3489/2008, cabendo ressaltar que, tanto o PL nº 
270/2003, como cinco das proposituras a ele apensa-
das tinham como objetivo a proibição dos jogos. 

Não obstante, o Substitutivo ao PL nº 2254/2007, 
que ora analisamos, apresentado nesta Comissão pelo 
nobre Deputado João Dado. visa à regulamentar a ex-
ploração dos jogos de bingo (permanente, eventual e 
eventual beneficente), videobingo/videojogos

A despeito da boa intenção do relator da maté-
ria, evidenciada no seu parecer e voto, observamos 
que o Substitutivo apresenta fragilidades que, se não 
corrigidas, poderão resultar em graves danos para o 
Estado e para a sociedade em geral.

Como se trata de matéria extensa, apresenta-
remos nossos comentários agrupados em tópicos, a 
fim de facilitar a compreensão exata sobre todos os 
aspectos que merecem atenção especial.

Voto

Inicialmente vale lembrar que cabe a esta Comissão, 
além do exame do mérito, apreciar as proposições quanto a 
adequação e compatibilidade orçamentária e financeira.

No que se refere ao impacto nos orçamentos da 
União podemos dividir as matéria sob comento em dois 
blocos: primeiro aquelas que objetivam a proibição dos 
jogos e segundo às que regulamentam a atividade. 

Nesse contexto, quanto aos projetos que reafirma a 
proibição da atividade, não há implicação orçamentária e 
financeira. Já nos projetos que regulamentam a atividade 
haverá, em decorrência, um incremento na arrecadação 
tributária a partir da formalização do setor.

Quanto ao mérito comentaremos a matéria tendo 
em vista os aspectos elencados a seguir.

Natureza legal da atividade 
O Substitutivo em comento enquadra tais jogos 

como “jogos recreativos”, medida que vem de encon-
tro aos conceitos básicos que norteiam a legislação 
brasileira, os quais fazem distinção entre o “jogo” e o 
“jogo de azar”. 

Segundo o dicionário jurídico elaborado por DE 
PLÁCIDO E SILVA 1, o “JOGO, derivado do latim jocus 
(divertimento, passatempo), é originariamente tomado 
do vocábulo para exprimir todo exercício ou atividade 
promovida por divertimento ou como diversão”. 

Sobre os jogos recreativos, o jurista esclarece que 
neles, “sejam atléticos ou de outra espécie, aposta confun-
de-se com jogo, pois que se empregam, indiferentemen-
te, um ou outro vocábulo, para designar o casamento de 
paradas (aposta) feito entre os contratantes que opinam 
diferentemente quando ao resultado dos mesmos.”

Por sua vez, os JOGOS DE AZAR são aqueles cujos 
ganhos ou perdas dos jogadores dependem da sorte ou 
do destino das coisas, os quais se classificam, segundo 
o processo em uso, em carteados ou mecânicos:

Ao comentar sobre essa classificação, DE PLÁ-
CIDO define:

“I. Carteados são os que se realizam por 
meio de cartas de jogar, também chamados 
baralhos.

II. Mecânicos são aqueles em que a sor-
te depende do número sorteado, que se extrai 
de um mecanismo ou que se corre por um 
mecanismo.

O mais comum deles é a roleta, a clás-
sica e fidalga roda dos cassinos, com os seus 
sucedâneos, o pinguelim, as rodas-da-sorte, 
e uma série infinita de rodas com bichos, flo-
res e números.

Contam-se entre eles a víspora ou loto, as 
loterias, as máquinas fichet e uma infinidades de 
máquinas, vulgarmente chamadas de mafuás.

Todos os jogos mecânicos são banca-
dos. O banqueiro oferece a chance (fortuna, 
ventura), dando muitas unidades pela unidade 
posta como parada.

Nesta razão, é que os jogos mecânicos, 
em regra, dizem-se jogos de banca e de pa-
rar. Assim, já os denominava o alvará de 29 de 
outubro de 1826, quando os proibiu.

O jogo de víspora, porém, pode não ser 
bancado: é jogado por parceiragem. E nele há 
coleta da parada de cada jogador, que é recebi-
da por quem tem a sorte, ou bate a víspora.

Mas, todos eles, firmados no sorteio, 
mostram-se jogos de azar.

1  Jurista e renomado autor de livros nos ramos do Direito 
Comercial e Civil.
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Exceto a loteria, que funciona pela venda 
do bilhetes, por vezes mesmo, autorizada pelos 
poderes públicos, todos os jogos mecânicos, 
como jogos de azar, salvo casos excepcionais, 
quando praticados, constituem contravenção.

 ..............................................................
Similar à víspora, há o bingo, igualmente 

constituído por meio de cartões com números, 
que se vão marcando pelo sorteio ou saída 
dos números.”2”

Essa definição inspirou o autor do DL 3.688/1941 
– Lei das Contravenções Penais –, que dedicou vários 
artigos à tipificação dos delitos passíveis de enquadra-
mento na modalidade de jogo de azar, a saber:

“Jogo de azar
Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de 

azar em lugar público ou acessível ao pú-
blico, mediante o pagamento de entrada ou 
sem ele:

 ..............................................................
§ 3° Consideram-se jogos de azar
a) o jogo em que o ganho e a perda de-

pendem exclusivamente ou principalmente 
da sorte;

b) as apostas sobre corrida de cavalo 
fora do hipódromo ou de local onde sejam 
autorizadas;

c) as apostas sobre qualquer outra com-
petição esportiva.

Art. 5° Equiparam-se, para os efeitos pe-
nais, a lugar acessível ao público:

a) a casa particular em que se realizam 
jogos de azar, quando deles habitualmente 
participam pessoas que não sejam da família 
de quem a ocupa;

b) o hotel ou casa de habitação coletiva, 
a cujos hóspedes e moradores se proporciona 
jogo de azar;

c) a sede ou dependência de sociedade ou 
associação, em que se realiza jogo de azar;

d) o estabelecimento destinado à explo-
ração de jogo de azar, ainda de se dissimule 
esse destino.

..............................................................”

Pelo que se observa da definição gramatical e 
jurídica do que seja “jogo de azar”, fica evidenciado o 
grande equívoco do enquadramento de “jogos recreati-
vos” constante do texto Substitutivo ao PL nº 2254/2007, 
haja vista que os jogos de bingo, videobingo/videolo-
teria e cassinos são modalidades de jogos de azar e, 
portanto, contravenção penal.
2  In Vocabulário Jurídico – Forense – !982 – Volume II – 
pág. 4/6 

Sistema de Operação dos jogos 
De acordo com o texto Substitutivo ao PL 270/2003 

aprovado pela CDEIC-Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comercio em 03/09/2008, os 
jogos de bingo e videoloteria, assim como todos os 
programas destinados ao controle e a fiscalização de 
todas as modalidades de jogos regulamentadas pela 
referido PL deveriam ser operados mediante sistema 
interligado em tempo real aos órgãos públicos de con-
trole e fiscalização.

Já o novo texto apresentado a esta Comissão al-
terou essa previsão para sistema interligado em rede 
com a Receita Federal do Brasil e o Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras, além de outros órgãos 
definidos em regulamento.

Em decorrência dessa alteração, perde-se o prin-
cipal requisito para o efetivo controle sobre tais jogos, 
qual seja: a obrigatoriedade de transmissão on-line de 
informações sobre arrecadação, pagamento de prê-
mios e recolhimento de IR respectivo ao Poder Público, 
dentre outros dados. 

Neste particular, ressaltamos que a maioria das 
matérias veiculadas pela imprensa, notadamente so-
bre os jogos de bingo eventual, assim como sobre os 
jogos eletrônicos (máquinas caça-níqueis) e cassinos, 
evidencia que a manipulação de dados dos programas 
utilizados na operação desses jogos tem favorecido o 
enriquecimento ilícito dos operadores desses jogos, à 
custa de crimes como sonegação fiscal, lavagem de 
dinheiro e lesão aos consumidores. 

Rateio da arrecadação/Destinação dos re-
cursos

O Substitutivo manteve inalterados os percentu-
ais de premiação de no mínimo 70% da arrecadação 
no caso do bingo permanente e de no mínimo 40% da 
arrecadação para o bingo eventual.

No tocante aos beneficiários legais dos recursos 
arrecadados pelos bingos permanente e eventual, o 
mencionado texto dispõe que 15% da receita de bingos 
deverão ser aplicados integralmente em programas de 
Saúde dos entes públicos, na proporção de 30% para 
a União e de 70% para os Estados e DF.

De acordo com o art. 6º do Substitutivo, a receita 
de bingos é a diferença entre o valor apurado com a 
venda de cartelas e apostas nos terminais eletrônicos 
e a premiação efetivamente oferecida e paga, conside-
rados os prêmios acumulados e os tributos diretamente 
incidentes sobre a premiação.

Logo, temos que a taxa efetivamente destinada à 
saúde no caso dessas duas modalidades seria de 4,5% 
e 9% da arrecadação bruta, assim distribuídos:
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(*) O repasse total, considerando o IR sobre prê-
mios, é de 48% da arrecadação.

Se considerarmos a estimativa de arrecadação 
apresentada na Justificação do PL 3489/2008 – pro-
jeto que regulamenta a exploração de bingos, que foi 
apensado ao PL 270/2003 e cuja redação foi acolhida 
no texto Substitutivo apresentado a esta Comissão – de 
uma arrecadação anual de aproximadamente R$ 18 
bilhões (estimada para o Bingo Permanente), somente 
R$ 810 milhões seriam destinados à Saúde. 

A título de comparação, caso essa mesma quan-
tia fosse arrecadada pelas Loterias Federais, seriam 
revertidos ao Governo Federal, para aplicação em pro-
gramas sociais, cerca de R$ 6,2 bilhões. 

A questão dos repasses sociais se torna ainda 
mais grave, pois, no caso dos videobingos/videoloterias 
e cassinos, o Substitutivo sequer propõe destinação 
de recursos para obras sociais, o que vem de encon-
tro aos princípios observados pela União ao autorizar, 
em caráter de exceção às normas de Direito Penal, a 
exploração de jogos de azar, conforme mencionado 
anteriormente.

Ainda no tocante à premiação, observamos que 
o percentual mínimo destinado à premiação do bingo 
permanente, encontra-se muito acima do percentual 
destinado pelas Loterias Federais aos prêmios – em 
média 47% da arrecadação das Loterias Federais são 
destinadas ao prêmio bruto – o não é recomendável 
por assegurar tratamento privilegiado a essa modali-
dade de jogo de azar.

Fiscalização
No tocante à fiscalização, o Substitutivo apre-

sentado a esta Comissão dispõe que essa será reali-
zada sob forma de inspeção, auditoria operacional e 
de sistemas, auditoria de gestão, contábil, financeira 
e fiscal, abrangendo o exame de documentos, locais e 
estabelecimentos, verificação da operacionalidade das 
máquinas, equipamentos e dos programas utilizados 
nos processos de sorteio.

Embora necessários, observamos que tais pro-
cedimentos têm caráter de complementaridade, pois, 
em se tratando de jogos de azar, para que se tenha o 
controle efetivo sobre a conformidade legal e sobre a 
lisura dos procedimentos adotados na operacionaliza-
ção da atividade, é necessário que se adote sistema 
on-line que assegure o repasse de dados em tempo 
real para os órgãos de controle do poder público.

Infrações Administrativas – Rito de apuração
Embora o Substitutivo proposto apresente a ca-

racterização das infrações administrativas e defina a 
correspondente punição, mostra-se necessário criar 
um rito administrativo de apuração específico que as-

segure a celeridade devida à apuração dessas irregu-
laridades, em face da natureza da atividade. 

Infrações Penais
Além das infrações tipificadas como ilícitos penais 

no Substitutivo, torna-se necessário incluir a previsão 
de que também configura ilícito penal a obstrução, de 
qualquer natureza, ao trabalho de fiscalização a ser 
realizado pelo poder público.
Outras considerações

O texto substitutivo apresentado a esta Comissão 
altera o prazo de autorização do bingo permanente de 
24 meses para 5 anos. 

Neste particular, cabe ressaltar que, durante o 
período em que os jogos de bingo estiveram autori-
zados por intermédio da Lei nº 9.615/1998 (Lei Pelé), 
os certificados de autorização das casas tinham vali-
dade de 12 meses.

Diante desse fato e, ainda, levando em conta 
que, em se tratando de jogo de azar que teria sua ex-
ploração regulamentada mediante o instrumento da 
“autorização”, consideramos que o prazo de 24 meses 
para a validade das autorizações previsto no Substitu-
tivo aprovado anteriormente na CDEIC mostra-se mais 
apropriado, pois assegurará ao Poder Público realizar 
nova verificação de toda a documentação, instalações 
e equipamentos, em interstícios menores.

O Substitutivo também inova ao permitir a reali-
zação de bingos eventuais beneficentes, quais sejam 
aqueles realizados mediante contato humano, exclu-
sivamente por entidades assistenciais, filantrópicas, 
beneficentes ou religiosas, sem finalidade lucrativa, 
e cujos prêmios não superem o valor de dois salários 
mínimos, sendo vedada a distribuição de prêmios em 
dinheiro.

Tais eventos poderão ser realizados com pe-
riodicidade máxima quinzenal, não sendo requerido 
das entidades responsáveis por sua realização a ob-
servância às demais regras estabelecidas na citada 
propositura legal..

Neste particular, é importante destacar que o jogo 
de bingo, ainda que realizado com finalidade benefi-
cente, mantém sua condição original de contravenção 
penal, e, como tal, a lei que se proponha a autorizar a 
sua exploração, em caráter de exceção às normas de 
Direito Penal, não pode prescindir de mecanismos que 
permitam o efetivo controle do poder público sobre a 
atividade, a exemplo do que ocorre com as Loterias 
Federais autorizadas pelo DL 204/1967.

Outro exemplo de modalidade de jogo de azar 
que foi autorizada pela União, em caráter de exceção 
às normas de Direito Penal, mediante a adoção de 
mecanismos que possibilitam o efetivo controle do 
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Estado sobre a atividade são os sorteios filantrópicos 
regulamentados pela Lei 5.768/1971.

Com base na referida lei, todas as entidade filan-
trópicas possuem amparo legal para realizar um evento 
anual de distribuição de prêmios mediante sorteio com 
a finalidade de angariar recursos para as obras sociais 
a que se destinam desde que previamente autorizadas 
pelo poder público nos termos da citada lei.

Por todo o exposto, voto pela adequação e com-
patibilidade orçamentária e financeira dos projetos 
de lei n° 2. 254/2007, n° 2.944/2004 e n° 3.489/2008, 
bem como do substitutiv o aprovado pela cdeic e 
do substitutivo que ora apresentamos, e pela não 
implicação em matéria orçamentária ou financeira 
dos projetos de lei n° 270/2003, n° 1.986/2003, n° 
2.42 9/2007, n° 2.999/2004 e n° 3.492/2004. e, no mé-
rito, pela rejeição dos pr ojetos de lei nº 270/2003, 
n° 1.986/2003, n° 2.429/2007, n° 2.999 /2004 e n° 
3.492/2004, e pela aprovação dos projetos de lei 
n° 2.254/2007, n ° 2.944/2004 e n° 3.489/2008, e do 
substitutivo aprovado pela cdei c, na forma do 
substitutivo que ora apresentamos.

Sala das Comissões, de junho de 2009. – Pepe 
Vargas, Deputado Federal – PT/RS.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 2.254, DE 2007 

(Apensados PL nº 2944/2004, PL nº 3489/2008).

Dispõe sobre a exploração do bingo 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional Decreta:

CAPÍTULO I 
Do Bingo

Art. 1º A exploração do bingo, serviço público de 
competência exclusiva da União, dar-se-á em caráter 
de exceção às normas de direito penal e será executa-
da, direta ou indiretamente, pelo Ministério da Fazenda 
em todo o território nacional, nos termos desta Lei e 
do respectivo regulamento.

Parágrafo Único. Para os fins desta Lei, conside-
ra-se bingo, a realização de sorteio sobre conjunto de 
números de 1 a 90, distribuídos em cartelas impressas, 
contendo cada uma 15 (quinze) ou 25 (vinte e cinco) 
números, que mediante sucessivas extrações atinjam 
um conjunto pré-estabelecido para premiação, por 1 
(um) ou mais participantes.

Art. 2° Somente será autorizada exploração da 
modalidade de bingo permanente, compreendido como 
aquele realizado em salas próprias, com utilização de 
processo de extração isento de contato humano, que 
assegure integral lisura dos resultados, inclusive com 
o apoio de sistema de circuito fechado de televisão e 

difusão de som, oferecendo prêmios exclusivamente 
em dinheiro, sendo proibida a venda de cartelas ou 
a divulgação de resultados das rodadas fora da sala 
de bingo.

CAPÍTULO II 
Das Casas de Bingo

Art. 3º A exploração do bingo permanente dar-
se-á sempre mediante autorização individualizada por 
estabelecimento, pela autoridade competente, e será 
exercida por sociedade empresarial constituída sob 
as leis brasileiras e com, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) do capital social nacional e o controle acio-
nário brasileiro.

Art. 4º O regulamento disporá sobre a quantidade 
de casas de bingo permanente autorizadas por Muni-
cípio, utilizando parâmetros de população e renda, de 
forma a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do 
serviço público autorizado pela União, na proporção 
máxima de um estabelecimento para cada 150.000 
habitantes por Município;

Art. 5º Os locais destinados ao funcionamento de 
bingo permanente devem ter capacidade para receber 
de forma confortável e segura, no mínimo, trezentas e 
cinquenta pessoas sentadas.

Art. 6º As casas de bingo operarão com sistemas 
de processamento eletrônico interligados on-line aos 
órgãos de controle tributário e operacional, conforme 
dispuser o respectivo regulamento.

Parágrafo Único. Os bingos permanentes terão 
os seus funcionários contratados diretamente e in-
formados ao órgão controlador e fiscalizador, tendo 
obrigatoriamente um diretor da casa, que responde-
rá administrativa e penalmente pelo regular e legal 
funcionamento dos jogos de bingo permanente, bem 
como pelo correto registro contábil e fiscal de todas 
as operações realizadas pelo estabelecimento, sem 
prejuízo da responsabilidade da empresa detentora 
da autorização.

Art. 7º Em nenhum estabelecimento autorizado 
para a prática do jogo de bingo permanente será ad-
mitida a presença:

I – de menores de 18 anos, mesmo que 
acompanhados dos seus responsáveis;

II – de pessoas declaradas judicialmente 
incapacitadas para atos da vida civil;

III – de pessoas portadoras do vício da 
ludopatia, cujo Cadastro Nacional fica criado 
por esta lei e terá regulamento editado no pra-
zo de 180 dias de sua promulgação.

Art. 8º Os estabelecimentos autorizados para 
exploração do jogo de bingo deverão atender às exi-
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gências de posturas e segurança contidas nas normas 
municipais e estaduais, como também aos requisitos 
relacionados a seguir:

I – localizarem-se a uma distância mínima 
de 500 (quinhentos) metros de estabelecimen-
tos de ensino públicos ou privados;

II – adotarem formas de privacidade de tal 
modo que as atividades de jogos não possam 
ser visualizadas a partir da via pública;

III – explorarem com exclusividade o jogo 
de bingo permanente, admitidos apenas ser-
viços complementares de bar e restaurante, 
que poderão ser terceirizados, além de apre-
sentações artísticas.

IV – não será permitida a concessão 
de crédito aos apostadores, devendo o pa-
gamento de todas as apostas ser efetuado à 
vista, pelos meios de pagamento legalmente 
permitidos;

V – os programas de computador e infor-
mática destinados ao controle e fiscalização 
do jogo de bingo permanente serão definidos 
tecnicamente e homologados pelo Ministé-
rio da Fazenda, devendo conter dispositivos 
que permitam o controle da movimentação 
financeira da casa, como também dos paga-
mentos de prêmios a serem realizados ex-
clusivamente com a digitação do número dos 
ganhadores no Cadastro Nacional de Pessoa 
Física do Ministério da Fazenda ou o número 
do passaporte, quando estrangeiros, deven-
do o programa de computador estar interliga-
do, on-line, com a Receita Federal do Brasil 
e com o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras – COAF, além de outros órgãos 
definidos em regulamento;

VI – instalações apropriadas e infra-es-
trutura operacional adequada à exploração do 
jogo de bingo, devendo conter área reservada 
para fumantes, área específica para permanên-
cia de dois agentes dos órgãos de fiscalização 
e controle do Ministério da Fazenda, além de 
certificação e autorização pelos órgãos pú-
blicos competentes quanto à segurança, ca-
pacidade de ocupação, habite-se e alvará de 
funcionamento.

CAPÍTULO III 
Da Autorização 

Art. 9º O Ministério da Fazenda é o órgão com-
petente para proceder às autorizações dos jogos de 
bingo permanente de que trata esta Lei, podendo de-

legar atribuições a órgão ou entidade da Administração 
Pública direta ou indireta, conforme regulamento.

Art. 10 O pedido de autorização para exploração 
do jogo de bingo permanente somente será deferido 
em favor de sociedades empresariais mediante o cum-
primento dos seguintes requisitos:

I – situação de regularidade relativa:
aos tributos federais, estaduais, distritais 

e municipais;
às contribuições previdenciárias e so-

ciais;
à dívida ativa da União;
ao recolhimento do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço;
e) às questões judiciais, trabalhistas, pe-

nais e cíveis, estadual e federal, abrangendo 
a sede ou domicílio da empresa e o local de 
exploração do jogo de bingo;

f) ao órgão de proteção do consumidor.
II –regularidade quanto à constituição 

da sociedade, inclusive no que se refere à 
integralização do capital social mínimo de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo ve-
dada a utilização de capital de terceiros para 
a constituição da empresa.

III – prestação de caução de valor igual 
a 20% (vinte por cento) do capital estipulado 
no inciso anterior, que ficará retida durante o 
período de autorização da casa de bingo;

IV – regularidade dos equipamentos e 
sistemas operacionais mediante:

a) nota fiscal de aquisição dos equipa-
mentos;

b) laudos técnicos conclusivos, emiti-
dos por órgão ou profissional especializado 
reconhecido por instituição universitária de 
destacada capacidade técnica e científica, 
devidamente credenciada pelo órgão fiscali-
zador, abrangendo todos os aspectos de fun-
cionalidade e controle estatal;

c) os fornecedores de equipamentos e 
materiais diretamente utilizados na realiza-
ção do jogo de bingo permanente terão que 
se cadastrar junto aos órgãos de fiscalização 
e controle, devendo, ainda, atender aos re-
quisitos de regularidade fiscal e qualificação 
técnica, conforme disposto nesta Lei e em seu 
regulamento;

d) autorização, homologação e aprovação 
dos equipamentos e sistemas de informática, 
local, dependências e demais requisitos legais 
previstos nesta Lei e em seu regulamento, pelo 
Ministério da Fazenda.
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IV – instalações apropriadas e infraes-
trutura operacional adequada à exploração 
do jogo de bingo permanente, devidamente 
certificada pelos órgãos públicos competentes 
quanto à segurança e capacidade de ocupação 
determinada, bem como localização permitida, 
de acordo com os termos e condições estabe-
lecidos por esta Lei e seu regulamento;

V – contratação direta e regular de, no 
mínimo, 50(cinqüenta) empregados para a 
casa de bingo permanente;

VI – contratação de auditoria contábil e 
fiscal independente e permanente, com emis-
são semestral de parecer técnico a ser en-
caminhado à Receita Federal do Brasil e ao 
COAF.

§ 1º Em relação aos sócios será exigido 
além da comprovação, no que couber, da re-
gularidade referida no inciso I deste artigo, o 
atendimento das seguintes exigências:

documentos de identificação pessoal, 
profissional e fiscal;

comprovação de situação regular peran-
te a Receita Federal do Brasil, inclusive com 
a apresentação das declarações de Imposto 
de Renda Pessoa Física dos últimos cinco 
anos;

certidão negativa de registros cíveis, cri-
minais e fiscais, na Justiça Federal e Estadual, 
do domicílio e do local de funcionamento do 
bingo, inclusive se estrangeiros, que deverão 
apresentar documentação traduzida e chan-
celada pela repartição consular;

os diretores das casas de bingo deverão 
apresentar a mesma documentação exigida 
dos sócios da empresa autorizada, bem como o 
respectivo registro perante o órgão controlador 
e fiscalizador definido em regulamento.

§ 2º A autorização será negada se não 
forem atendidos quaisquer dos requisitos es-
tabelecidos nesta Lei e em seu regulamento 
ou houver constatação de hiposuficiência fi-
nanceira ou inidoneidade da pessoa jurídica 
requerente ou de seus sócios, diretores e, se 
for o caso, das pessoas físicas que integrem o 
quadro societário de sua controladora.

§ 3º A autorização poderá ser cassada, 
a qualquer tempo, pelo Ministério da Fazenda, 
se quaisquer dos requisitos previstos nesta Lei 
deixarem de ser observados.

§ 4° A fim de esclarecer situações es-
pecíficas, no curso da avaliação do pedido 
de autorização ou durante o prazo de valida-

de do certificado de autorização, poderão ser 
exigidos da empresa requerente ou autorizada 
documentos complementares.

Art. 11 A autorização para funcionamento das 
casas de bingo permanente será emitida por prazo de 
24 (vinte e quatro) meses, sendo o certificado de auto-
rização individualizado, para endereço certo, contendo, 
além de outros dados, obrigatoriamente, o número de 
cadeiras da casa de bingo.

Art. 12 Cada sociedade empresarial somen-
te poderá ser autorizada a operar 3 (três) casas de 
bingo permanente, não podendo ter entre seus só-
cios pessoas físicas ou jurídicas que participem de 
outra sociedade detentora de igual autorização de 
exploração.

Art. 13 A autorização poderá ser renovada por 
períodos sucessivos, desde que comprovado o aten-
dimento das mesmas exigências para emissão do cer-
tificado, como também a regularidade da casa junto 
aos órgãos fiscalizadores relativamente ao período de 
vigência do referido certificado.

Art. 14 A caução prevista no inciso III do artigo 10 
destina-se a assegurar o cumprimento das obrigações 
e deveres decorrentes desta Lei.

Art. 15 Caberá ao regulamento desta Lei dispor 
sobre a instrução documental do pedido de autoriza-
ção de funcionamento das casas de bingo.

CAPÍTULO IV 
Da Premiação

Art. 16 As faixas de premiação e percentual de 
acumulação no bingo permanente serão estabelecidos 
em regulamento.

CAPÍTULO VI 
Da Destinação total dos Recursos

Art. 17 A destinação da arrecadação total obtida 
com a exploração do bingo permanente será efetuada 
da seguinte forma.

I – 55 % (cinqüenta e cinco por cento) 
para a premiação, incluindo a parcela corres-
pondente ao imposto de renda;

II – 25% (vinte e cinco por cento) para 
custeio de administração, operação e manu-
tenção da casa de bingo;

IlI – 13% (treze por cento) para aplicação 
integral em programas de saúde dos entes pú-
blicos adiante citados, e serão distribuídos da 
seguinte maneira:

50%(cinquenta por cento) do valor arre-
cadado para a União;
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50%(cinquenta por cento) do valor ar-
recadado para o Estado ou Distrito Federal, 
onde se localize o estabelecimento

IV – 7% (sete por cento) para o Ministé-
rio da Fazenda, com o objetivo de custear as 
atividades de autorização e de fiscalização.

§1º O imposto de renda sobre a premia-
ção de que trata o inciso I será retido na fon-
te pela casa de bingo e recolhido no dia útil 
seguinte, identificando-se o ganhador pelo 
seu número no Cadastro Nacional de Pessoa 
Física, por sistema interligado on-line com a 
Receita Federal do Brasil.

§2º O percentual definido no inciso II 
constituirá o faturamento das empresas au-
torizadas, relativamente à exploração do jogo 
de bingo permanente, para efeitos da inci-
dência tributária nos termos da legislação es-
pecífica.

§ 3º Cabe aos órgãos de controle interno 
e externo da União fiscalizar a aplicação dos 
recursos públicos de que trata o inciso III, se-
gundo sua finalidade e destinação.

CAPÍTULO VI 
Da Fiscalização

Art. 18 A fiscalização da exploração do bingo 
permanente será realizada pelo Ministério da Fazen-
da, por intermédio da Receita Federal do Brasil, com 
o apoio da Polícia Federal, no âmbito de suas respec-
tivas competências, e tem por finalidade garantir a sua 
regularidade, mediante controle e verificação do cum-
primento desta Lei e respectivo regulamento.

Art. 19 A fiscalização dos jogos de bingo per-
manente dar-se-á sob a forma de inspeção, auditoria 
operacional e de sistemas de informática, auditoria 
de gestão, contábil, financeira e fiscal, abrangendo o 
exame de documentos, locais, estabelecimentos e de-
pendências relacionados com a exploração dos jogos 
de bingo, verificação da operacionalidade de todos os 
equipamentos, incluídos os de informática e os de sor-
teio na forma de desta Lei e seu regulamento.

§ 1º A empresa autorizada, quando solici-
tada, deverá prestar todos os esclarecimentos 
e exibir para exame ou perícia, livros, com-
provantes, balancetes, balanços e quaisquer 
outros elementos necessários ao exercício da 
fiscalização.

§ 2º Os procedimentos de auditoria, men-
cionados no caput deste artigo, poderão ser 
realizados na casa de bingo, nas dependências 
da empresa autorizada e na empresa respon-
sável por sua escrituração contábil.

CAPÍTULO VII 
Das Infrações Administrativas

Art. 20 O descumprimento de quaisquer das obri-
gações previstas nesta Lei e em sua regulamentação 
constitui infração administrativa ou penal, conforme 
o caso.

Art. 21 As infrações administrativas sujeitam os 
infratores às seguintes sanções administrativas, sem 
prejuízo das sanções de natureza penal previstas nesta 
Lei e na legislação vigente:

I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão de equipamentos e ma-

teriais de jogos;
V – suspensão temporária de funciona-

mento;
VI – cassação da autorização;
VII – suspensão para o exercício da ati-

vidade por prazo de até 5(cinco) anos, da 
empresa, de seus sócios e dos Diretores das 
Casas de Bingo Permanente, de acordo com 
a gravidade da infração.

§ 1° Compete a Polícia Federal promover 
a apreensão dos equipamentos, documentos e 
demais objetos destinados ao funcionamento 
das casas de bingo permanente.

§ 2° As penalidades pecuniárias previs-
tas nesta Lei podem ser aplicadas indepen-
dentemente do cancelamento do Certificado 
de Autorização.

§ 3° As multas serão fixadas em valor 
de no mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
e no máximo R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), conforme disposto na regulamentação 
desta lei.

§ 4° Na fixação do valor da multa serão 
considerados, cumulativa ou alternativamente, 
dentre outros critérios, os seguintes:

I – a primariedade do infrator;
II – a gravidade da falta e os efeitos ge-

rados, ou que possam gerar, em relação a 
terceiros;

III – a reincidência em infração da mes-
ma natureza;

IV – a contumácia na prática de infrações 
administrativas;

§ 5º As multas podem ser aplicadas 
cumulativamente com outras penalidades.

§ 6° A multa diária será mantida até que 
seja corrigida a falta que deu causa a sua 
aplicação, não podendo ultrapassar sessen-
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ta dias, após o que será aplicada a pena de 
suspensão temporária de funcionamento, por 
prazo não superior a trinta dias.

§ 7° Não sanada a falta nos prazos men-
cionados no § 5º, será aplicada a pena de 
cassação da autorização.

§ 8° As multas também podem ser apli-
cadas às pessoas físicas que, na qualidade 
de sócios ou encarregados da administração 
da casa de bingo, tenham concorrido direta 
ou indiretamente para o cometimento de in-
frações.

§ 9º O não pagamento de prêmios é falta 
grave punível com suspensão de funcionamen-
to do estabelecimento, e cassação da licença, 
se reincidente.

CAPÍTULO VIII 
Do Procedimento Administrativo

Art. 22 Verificada a infração e lavrado o respec-
tivo auto de verificação de irregularidade, mediante 
descrição circunstanciada dos fatos e indicação dos 
dispositivos infringidos será citado o infrator para 
apresentação de defesa, junto ao órgão fiscalizador, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da referi-
da citação.

Parágrafo Único. A defesa de que trata o caput 
deverá ser acompanhada das provas a produzir e re-
querimento do que for de interesse do infrator, dirigido 
à autoridade julgadora singular de âmbito nacional à 
qual se jurisdiciona a matéria.

Art. 23 Da decisão administrativa de que trata o 
artigo anterior caberá único recurso, para a autorida-
de hierárquica imediatamente superior, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados a partir da data constante 
no aviso de recebimento postal.

§ 1°O recurso será recebido apenas no 
efeito devolutivo.

§ 2° Será admitido, no prazo de trinta (30) 
dias, a contar da data que negar provimento 
ao recurso, pedido de revisão para apreciação 
de fatos novos e incontroversos que possam 
modificar a decisão recorrida.

Art. 24 Ao procedimento de verificação infracional 
serão aplicados, subsidiariamente e no que couber, as 
normas processuais constantes do capítulo V da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 25 Por irregularidade na exploração do bingo, 
a empresa autorizada e seus dirigentes respondem ci-
vil, penal e administrativamente, podendo as sanções 
cumular-se, sendo independentes entre si.

CAPÍTULO IX 
Das Infrações Penais

Art. 26 O descumprimento desta Lei e sua regu-
lamentação configurará infração penal, como segue:

I – Permitir, manter, facilitar, realizar ou 
explorar, por qualquer meio, jogo, atividade lú-
dica ou modalidade de bingo previstos nesta 
Lei, sem a competente autorização: – Pena 
-reclusão de um a cinco anos, e multa.

II – Permitir o ingresso de menor de de-
zoito anos nas casas de bingo: – Pena – re-
clusão de um a dois anos, e multa.

III – Oferecer ou pagar no jogo de bingo 
permanente premiação que não seja em di-
nheiro: – Pena – reclusão de um a dois anos, 
e multa.

IV – Adulterar, fraudar, manipular ou con-
trolar, por qualquer meio, o resultado dos jogos 
de bingo: – Pena – reclusão de um a cinco 
anos, e multa.

V – Explorar, permitir a exploração ou 
manter nas casas de bingo permamente ou-
tras modalidades diferentes daquela autori-
zada: – Pena – reclusão de um a cinco anos, 
e multa.

VI – Obstruir ou dificultar por quaisquer 
meios os trabalhos do órgão fiscalizador: – 
Pena – reclusão de um a dois anos, e multa.

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais

Art. 27 Os valores expressos nesta Lei estarão 
sujeitos à revisão anual, segundo critérios fixados em 
seu regulamento.

Art. 28 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009. – Pepe 
Vargas, Deputado Federal – PT/RS.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

I – Relatório

O projeto de lei nº 270 a exploração /2003, de au-
toria do ilustre deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
proíbe do jogo de bingo, nos seguintes termos:

“Fica proibida em todo o território nacional 
a exploração do jogo de bingo, na modalidade 
bingo permanente.”

O autor do projeto afirma que o jogo de bingo 
causa dependência física e psicológica, enquadrando 
este vício como uma patologia.
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Esclarece que este vício atinge, principalmente, 
mulheres, donas-de-casa e pessoas de idade avan-
çada.

Alega, ainda, que a dependência ao jogo de bin-
go conduz a dilapidação patrimonial, circunstância que 
tem arruinado inúmeras famílias.

Informa, finalmente, que os estabelecimentos que 
exploram o jogo de bingo são verdadeiros cassinos, 
instalados nos grandes centros urbanos, situação que 
contraria o ordenamento jurídico vigente.

Em razão da identidade e natureza da matéria, 
foram apensadas ao projeto de lei nº 270/2003 as se-
guintes propostas:

Projeto de lei nº 1.986/2003, de autoria do depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, que proíbe a prática e a 
exploração do jogo de bingo, de caça-níqueis, do jogo 
do bicho e de outros jogos de azar.

Projeto de lei nº 2.944/2004, de autoria do depu-
tado Valdemar Costa Neto, que institui normas sobre 
jogos de bingo em todo o território nacional.

Projeto de lei nº 2.999/2004, de autoria do de-
putado Antonio Carlos Pannunzio, que estabelece a 
proibição da exploração de jogos de bingo em todo 
território nacional.

Projeto de lei nº 3.492/2004, de autoria do depu-
tado Neucimar Fraga, que proíbe a exploração de todas 
as modalidades de jogos de bingo e jogos de máquinas 
eletrônicas denominadas “caça-níqueis”.

Projeto de lei nº 2.254/2007, de autoria do depu-
tado Arnaldo Faria de Sá, que dispõe sobre a regula-
mentação de diversões e jogos eletrônicos.

Projeto de lei nº 2.429/2007, de autoria do de-
putado Luiz Carlos Hauly, que proíbe a realização de 
apostas em evento de natureza esportiva pela rede 
mundial de computadores.

Projeto de lei nº 3.489/2008, de autoria do depu-
tado Arnaldo Faria de Sá e outros, que dispõe sobre 
recursos da exploração dos bingos, com a finalidade 
de angariar recursos para a saúde.

Portanto, foram apensadas 08 (oito) propostas, 
sendo 03 (três) a favor (Projetos de lei nºs 2.944/2004, 
2.254/2007 e 3.489/2008) e 05 (cinco) contra (Pro-
jetos de lei nºs 270/2003, 1.986/2003, 2.999/2004, 
3.492/2004 e 2.429/2007) a prática e exploração desta 
espécie de jogo.

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio – CDEIC – rejeitou os projetos de 
Lei nºs 270/2003, 1.986/2003, 2.999/2004, 3.492/2004 
e 2.429/2007 e aprovou projetos de lei nºs 2.944/2004, 
3.489/2008 e 2.254/2007, apensados, nos termos do 
Parecer do Relator, com substitutivo, do deputado Vi-
centinho Alves.

Por sua vez, a Comissão de Finanças e Tributação 
opinou pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária do projeto de lei nº 270/03 e 
dos PL’s nºs 1.986/03, 2.429/07, 2.999/04, 3.492/04, 
apensados; pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária dos PL’s nºs 2.254/07, 2.944/04 
e 3.489/08, apensados, e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
e, no mérito, pela rejeição do PL nº 270/03, dos PL’s 
nº 1.986/03, 2.999/04, 3.492/04 e 2.429/07, apensa-
dos, e pela aprovação dos PL’s nºs 2.944/04, 3.489/08 
e 2.254/07, apensados, e do Substitutivo da CDEIC, 
com Substitutivo, nos termos do parecer do relator, de-
putado João Dado, que apresentou complementação 
de voto, contra os votos dos Deputados Luiz Carlos 
Hauly, Eduardo Cunha, Arnaldo Madeira, Pepe Vargas 
e Guilherme Campos. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto de Lei nº 270/2003 e os demais apen-
sados preenchem o requisito da constitucionalidade, 
na medida em que estão em consonância com o inciso 
I, do artigo 22, da Magna Carta, que atribui à União 
competência privativa para legislar, entre outras ma-
térias, sobre direito penal.

De igual forma, a ferramenta legislativa escolhida, 
lei ordinária, é apropriada ao fim a que se destina. 

No que tange à juridicidade, as proposições estão 
em conformação ao direito, porquanto não violam nor-
mas e princípios do Ordenamento Jurídico vigente.

De fato, sob o ponto de vista constitucional, não 
há nenhuma oposição legal ao bingo – não só ao bingo 
como a qualquer outro jogo. Também não há nenhuma 
objeção quanto aos cassinos e ao jogo do bicho. 

Em termos menos técnicos significa que a lei 
ordinária pode disciplinar a matéria, definindo as es-
pécies de jogo.

No que se refere à técnica legislativa, a proposi-
ção principal e os projetos de lei apensados não me-
recem reparo.

Após a análise do preenchimento dos pressupos-
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa, passa-se a apreciar o mérito das propostas.

Legislação
O estudo da evolução de nosso ordenamento ju-

rídico revela que a legislação pátria tem atribuído, com 
exclusividade, ao Estado a exploração de jogos de azar, 
por intermédio de loterias, lotos e assemelhados.

As loterias federais foram instituídas pelo Decreto-
Lei nº 6.259/1944, como um serviço da União, ou seja, 



Setembro de 2009 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira  30 53783 

os sorteios são realizados pelo governo, com o obje-
tivo de destinar recursos para o custeio de programas 
sociais de âmbito nacional.

Em 1961, o Decreto nº 50.954 delegou a execu-
ção das loterias à Caixa Econômica Federal.

Com fundamento no Decreto nº 50.954/1961, a 
Caixa Econômica Federal passou a realizar licitações 
e a outorgar concessões às casas lotéricas.

Diante da exclusividade do Estado nessa ativida-
de, as outras modalidades de jogos de azar, exploradas 
pelos particulares, sempre foram consideradas como 
contravenção penal, tipificada no art. 50, do Decreto-
Lei nº 3.688, de 03 de outubro de 1944.

Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em 
lugar público ou acessível ao público, mediante o pa-
gamento de entrada ou sem ele: 

Pena – prisão simples, de três meses a um ano, 
e multa, de dois a quinze contos de réis, estendendo-
se os efeitos da condenação à perda dos moveis e 
objetos de decoração do local. 

§ 1º A pena é aumentada de um terço, 
se existe entre os empregados ou participa do 
jogo pessoa menor de dezoito anos. 

§ 2º Incorre na pena de multa, de du-
zentos mil réis a dois contos de réis, quem é 
encontrado a participar do jogo, como ponteiro 
ou apostador. 

§ 3º Consideram-se, jogos de azar: 
c) o jogo em que o ganho e a perda de-

pendem exclusiva ou principalmente da sor-
te; 

b) as apostas sobre corrida de cavalos 
fora de hipódromo ou de local onde sejam 
autorizadas; 

c) as apostas sobre qualquer outra com-
petição esportiva. 

§ 4º Equiparam-se, para os efeitos pe-
nais, a lugar acessível ao público: 

a) a casa particular em que se realizam 
jogos de azar, quando deles habitualmente 
participam pessoas que não sejam da família 
de quem a ocupa; 

b) o hotel ou casa de habitação coletiva, 
a cujos hóspedes e moradores se proporciona 
jogo de azar; 

c) a sede ou dependência de socieda-
de ou associação, em que se realiza jogo de 
azar; 

d) o estabelecimento destinado à explo-
ração de jogo de azar, ainda que se dissimule 
esse destino.

Acontece que a Lei nº 8.672, de 6 de julho de 
1993, denominada “Lei Zico”, com a finalidade de in-
centivar o desporto, criou a possibilidade de explora-
ção de jogos de bingo, por entidades esportivas, nos 
seguintes termos:

Lei nº 8.672/1993 – “Lei Zico”
Art. 57. As entidades de direção e de prática filia-

das a entidades de administração em, no mínimo, três 
modalidades olímpicas, e que comprovem, na forma 
da regulamentação desta Lei, atividade e a participa-
ção em competições oficiais organizadas pela mes-
ma, credenciar-se-ão na Secretaria da Fazenda da 
respectiva Unidade da Federação para promover reu-
niões destinadas a angariar recursos para o fomento 
do desporto, mediante sorteios de modalidade deno-
minada “Bingo”, ou similar. (grifei)

Posteriormente, a mencionada norma foi revogada 
pela Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, conhecida 
como “Lei Pelé”, mas manteve a possibilidade de ex-
ploração do jogo de bingo.

Lei nº 9615/1998 – “Lei Pelé”
Art. 59. Os jogos de bingo são permitidos em todo 

o território nacional nos termos desta Lei.
Art. 60. As entidades de administração e de prá-

tica desportivas poderão credenciar-se junto à União 
para explorar o jogo de bingo permanente ou eventual 
com a finalidade de angariar recursos para o fomento 
do desporto.

§ 1º Considera-se bingo permanente 
aquele realizado em salas próprias com utili-
zação de processo de extração isento de con-
tato humano, que assegure integral lisura dos 
resultados, inclusive com o apoio de sistema 
de circuito fechado de televisão e difusão de 
som, oferecendo prêmio exclusivamente em 
dinheiro.

§ 3º As máquinas utilizadas nos sorteios, 
antes de iniciar quaisquer operações, deverão 
ser submetidas à fiscalização do poder público, 
que autorizará ou não seu funcionamento, bem 
como as verificará semestralmente, quando 
em operação.

Art. 81. Manter nas salas de bingo máquinas de 
jogo de azar ou diversões eletrônicas:

Pena – detenção de seis meses a dois anos, e 
multa.

Em seguida, Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998, foi alterada pela Lei nº 9.981, de 14 de julho de 
2000, conhecida como “Lei Maguito” (que decorreu 
da aprovação pelo Congresso Nacional de medida 
provisória nº 2.011. 9, de 2000), proibindo a explora-
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ção de jogos de bingo em todo território nacional, nos 
seguintes termos:

Lei nº 9.981/2000 – “Lei Maguito”
Art. 2º Ficam revogados, a partir de 31 de dezem-

bro de 2001, os arts. 59 a 81, da Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, respeitando-se as autorizações que 
estiverem em vigor até a data da sua expiração.

Parágrafo único. Caberá ao INDESP o creden-
ciamento das entidades e à Caixa Econômica Federal 
a autorização e a fiscalização da realização dos jogos 
de bingos, bem como a decisão sobre a regularidade 
das prestações de contas. (grifei)

Ressalte-se que os artigos 59 e 81, da Lei nº 
9.615/1998, revogados pela Lei nº 9.981/2000 – Lei 
Maguito, eram justamente aqueles que permitiam a 
exploração do jogo de bingo permanente ou eventual 
por particulares.

Desta forma, com a revogação dos citados pre-
ceitos, a Lei nº 9.981/2000, de um lado, proibiu a ex-
ploração de qualquer tipo de bingo (permanente ou 
eventual).

De outro, a Lei Maguito estabeleceu o termo fi-
nal para o funcionamento dos estabelecimentos que 
desenvolviam tal atividade, qual seja, o término das 
autorizações – que eram concedidas por um período 
máximo de doze meses – ainda em vigor em 30 de 
dezembro de 2001.

Em outras palavras, no prazo máximo de um 
ano, após a data estabelecida no art. 2º, da Lei nº 
9.981/2000, ou seja, dia 31 de dezembro de 2001, o 
jogo de bingo se transformou em uma atividade ilícita 
e seus exploradores passaram a incidir na figura típica 
do art. 50, do Decreto-Lei nº 3.688, de 03 de outubro 
de 1944.

Finalmente, em 20 de fevereiro de 2004, o Po-
der Executivo Federal editou a Medida Provisória nº 
168, proibindo a exploração de todas as modalidades 
de jogos de bingo e jogos em máquinas eletrônicas 
denominadas “caça-níqueis”, independentemente dos 
nomes de fantasia.

A Medida Provisória nº 168/2004 declarou nulas e 
sem efeito todas as licenças, permissões, concessões 
ou autorizações para a exploração de tal atividade e 
determinou à Caixa Econômica Federal a rescisão uni-
lateral de todos os contratos ou instrumentos jurídicos 
que autorizasse a exploração dos jogos.

Em síntese, atualmente, a exploração de jogo de 
bingo constitui conduta ilícita, tipificada no art. 50, da 
Lei das Contravenções Penais.

Consequências da Proibição do Jogo de Bingo

Indiscutivelmente, a proibição da exploração do 
jogo de bingo ocasionou enormes prejuízos à socie-
dade ao Estado.

Em primeiro lugar, os estabelecimentos que re-
alizavam atividade desta natureza (aproximadamente 
mil casas de bingo) foram obrigados a fechar, fato que 
gerou a demissão de um número enorme de empre-
gados.

Efetivamente, na área social, de acordo com o 
estudo elaborado pela Força Sindical, estima-se que 
320 mil postos de trabalho foram fechados, aumentan-
do o contingente de desempregados em um País com 
poucas oportunidades de trabalho.

De outro lado, alguns estabelecimentos continu-
am funcionando, de maneira clandestina, sem repassar 
parte do valor arrecadado ao esporte ou a qualquer 
outra causa social.

Ademais, a ausência de regulamentação da ex-
ploração do jogo de bingo propicia a sonegação fiscal, 
lavagem de dinheiro e corrupção.

Vale com isto dizer que a proibição não eliminou 
o jogo de bingo, que continua de forma clandestina 
e, nesse caso, o dinheiro arrecadado circula sem ne-
nhum controle. 

Aspectos Positivos da Regulamentação do Jogo 
de Bingo

Inicialmente, o jogo de bingo, como qualquer ou-
tra atividade econômica, é uma fonte de arrecadação 
de impostos.

Calcula-se que, só com as taxas para regulamen-
tar o setor, a arrecadação seria de aproximadamente 
R$ 230 milhões, valor destinado a um Fundo Social. 
Isso sem contar os impostos normais.

De outra, parte a regulamentação desta atividade 
geraria inúmeros empregos.

Legalização dos Jogos de Azar
De fato, defendo não só a regulamentação do 

jogo de bingo, como também à legalização dos deno-
minados “jogos de azar” no território nacional. 

Em primeiro lugar, porque a abertura de cassinos 
fomentará a indústria do turismo no Brasil.

Somente para ilustrar, o turismo é um dos mais 
importantes segmentos econômicos do mundo e tam-
bém o que mais cresce e o que mais emprega no globo: 
segundo a Organização Mundial de Turismo, são 110 
milhões de pessoas, ou seja, um em cada 15 traba-
lhadores do planeta.

A renda bruta do setor alcançou, nos últimos anos, 
a impressionante cifra de 3,4 trilhões de dólares sendo 
que, anualmente, são investidos 250 bilhões de dólares 
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na indústria do turismo, o que corresponde a 77% de 
todos os investimentos de capital do mundo.

O Brasil tem um potencial turístico incomparável, 
mercê de nossa cultura, arte, história, folclore e, prin-
cipalmente, de nossas belezas naturais.

Apesar desse imenso potencial, segundo da-
dos também da Organização Mundial de Turismo, o 
Brasil ocupa a 45ª colocação entre os países com 
movimentação turística, tendo sido responsáveis por 
apenas 0,4% desta movimentação, número insigni-
ficante, levando-se em conta a capacidade do país 
nessa área.

Para dimensionar a perda dos investimentos 
e lucros nesse setor, basta dizer que: dos nossos 
Municípios, 740 são considerados de interesse tu-
rístico.

Indiscutivelmente, os cassinos atraem os visitan-
tes estrangeiros, fator decisivo para o desenvolvimento 
do turismo e fortalecimento do setor hoteleiro.

A veracidade de tal assertiva pode ser confirma-
da com o exemplo mencionado pelo nobre deputado 
Aracely de Paula, no projeto de lei nº. 4.652/1994, a 
respeito da cidade de Atlantic City, situada na costa 
leste dos Estados Unidos.

“A cidade de Atlantic City foi uma das 
mais visitadas no período de 1900 a 1940 
quando, então, entrou em decadência. Com 
a autorização para que ali funcionassem 
cassinos, tornou-se hoje o maior exemplo 
de explosão turística registrado no mundo 
nos últimos 80 anos. Tendo recebido, em 
1975, apenas 400 mil visitantes, aquela cidade, 
em 1976, foi visitada por 2 milhões, número 
este que, em 1985, alcançou 30 milhões de 
visitantes.” (grifei)

Como bem ressaltou o nominado parlamentar:

“Isto se deu não apenas pela abertura 
do jogo, mas pelas exigências que, para tanto, 
foram impostas, que obrigavam à construção 
de hotéis, anexos aos cassinos, o que harmo-
nizou assim, estrategicamente, a exploração 
da atividade com o fomento do turismo. Na 
época, a construção civil abriu, de imediato, 
naquela cidade, 13.000 empregos, o que na-
turalmente provocou a elevação dos salários 
da categoria, com efeitos irradiados por toda 
a economia local”.

Outros dados impressionantes, que demonstram 
a necessidade da legalização do jogo1:

1  Revista Super-interessante, edição de novembro de 
2004.

“Nos Estados Unidos, durante a década 
de 90, o faturamento dos cassinos mais que 
triplicou – saltou de 8,7 bilhões de dólares para 
31,8 bilhões de dólares. Há uma década, havia 
roletas em apenas 20 cidades norte-america-
nas. Hoje existem cassinos em 200 cidades e a 
expectativa é de mais crescimento. A previsão 
de faturamento para 2004 dos cassinos de Las 
Vegas, meca dos jogadores, gira em torno de 
7,6 bilhões de dólares. Atlantic City, outro reduto 
da jogatina, espera 4,4 bilhões.” (grifei)

Portanto, é necessário transformar a vocação 
turística do Brasil em realidade, gerando empregos e, 
consequentemente, proporcionando melhores condi-
ções de vida à população de baixa renda.

A instalação de cassinos pode ser utilizada, também, 
como um poderoso instrumento de desenvolvimento e 
crescimento das regiões pobres e carentes do Brasil.

De outro lado, o jogo constitui importante fonte 
de arrecadação de impostos, que são revertidos em 
benefício da sociedade.

Efetivamente, no que se refere à arrecadação de 
impostos, os dados são surpreendentes:

“Entre 2000 e 2001, os bingos foram fisca-
lizados pela Caixa Econômica Federal e, nesse 
período, a arrecadação de impostos girava em 
torno de 200 milhões de reais”. (grifei)

Depois que a Caixa Econômica Federal deixou 
de exercer tal atividade, a arrecadação caiu drastica-
mente. Atualmente, como não há leis específicas, as 
casas de bingo, que funcionam com autorização judi-
cial, pagam praticamente os mesmos impostos de um 
negócio qualquer.

O conceituado jurista Ives Gandra Martins Ives Gan-
dra Martins2, discorrendo sobre a legalização dos jogos de 
azar como fonte de arrecadação de impostos, ensina:

“Nos Estados Unidos, quando se proibiu a 
venda de bebidas alcoólicas, os grandes grupos 
de gangsters, então existentes naquele país, pas-
saram a monopolizar o comércio ilegal desses 
produtos, apropriando-se de toda a lucratividade 
que era capaz de gerar. Os famosos “Intocáveis”, 
da Polícia Federal americana, combateram, com 
perda de vidas, tais criminosos, até que o governo 
desistiu de proibir o consumo de bebida alcoó-
lica, e, permitindo-o, começou a taxar elevada-
mente sua comercialização. Com isso, eliminou 
o monumental gangsterismo existente, que era 
acompanhado da corrupção de agentes públicos, 
inclusive do Judiciário americano.” 

2  Teoria da Imposição Tributária”, publicado pela Saraiva 
em 1984 e, em 2a. edição, pela LTR Editora, em 1997.
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“Em minha tese de doutoramento apre-
sentada perante a Universidade Mackenzie, em 
1982, defendi a tributação elevada das ativi-
dades que se encontram no limite da licitude, 
para que os criminosos não se beneficiassem 
da lucratividade de sua exploração, em vez dos 
Governos. Sugeri, inclusive, que os recursos 
provenientes de tal imposição fiscal fossem 
direcionados ao aparelhamento das polícias 
e à construção de presídios, tornando-os ca-
pazes de recuperar os criminosos e não de 
se transformarem em verdadeiras escolas do 
crime. Na época, enfocava principalmente o 
vício social do jogo de bicho, visto que os 
bicheiros não pagavam qualquer imposto 
sobre a renda e usufruíam receitas consi-
deráveis.” (grifei)

O ilustre tributarista acrescenta:

“Quando se pretendeu regularizar os 
bingos no país, através de projeto de lei, co-
erente com minhas posições doutrinárias an-
teriores, sugeri, em pareceres e artigos, forte 
tributação sobre a atividade, como ocorre em 
todos os países civilizados (Estados Unidos, 
França, Portugal, no Principado de Mônaco, e 
outros países). O governo ganharia, duplamen-
te: de um lado, em perceber receita tributária 
e de outro, não ter que sustentar forte apara-
to policial para combater a criminalidade e a 
corrupção, corolário permanente de qualquer 
atividade ilícita.” (grifei)

Com efeito, a legalização dos jogos diminuiria 
significativamente a corrupção, principalmente, na 
esfera policial, fortalecendo os órgãos incumbidos da 
segurança da população.

Finalmente, entendo que os recursos oriundos 
dos jogos são eventualmente destinados ao crime or-
ganizado por falta de efetiva fiscalização, omissão que 
pode ser perfeitamente sanada pelo Estado.

Percebe-se, portanto, por todos os aspectos es-
tudados, que a legalização dos denominados “jogos 
de azar”, por intermédio da revogação dos artigos 50 
usque 58, do Decreto – Lei nº. 3.688, de 03 de outubro 
de 1941 – Lei das Contravenções Penais, acarretará 
inúmeros benefícios sociais.

Conclusão
Coerente com as idéias defendidas, sou contra a 

aprovação dos projetos de lei nºs 270/2003, 1.986/2003, 
2.999/2004, 3.492/2004 e 2.429/2007, que proíbem 
a exploração de todas as modalidades de bingo e de 
jogos em máquinas eletrônicas denominadas “caça-
níqueis”.

Por outro lado, em consonância com linha de 
raciocínio desenvolvida e fundamento jurídico apre-
sentado, adoto posição favorável à aprovação das se-
guintes propostas: 

Projeto de lei nº 2.944/2004, de autoria do depu-
tado Valdemar Costa Neto, que institui normas sobre 
jogos de bingo em todo o território nacional.

Projeto de lei nº 2.254/2007, de autoria do depu-
tado Arnaldo Faria de Sá, que dispõe sobre a regula-
mentação de diversões e jogos eletrônicos.

Projeto de lei nº 3.489/2008, de autoria do depu-
tado Arnaldo Faria de Sá e outros, que dispõe sobre 
recursos da exploração dos bingos, com a finalidade 
de angariar recursos para a saúde.

Os referidos projetos merecem prosperar porque 
regulamentam a exploração do jogo de bingo e de jo-
gos em máquinas eletrônicas e destinam parte da ar-
recadação desta atividade para solução de problemas 
sociais e o estímulo ao esporte.

Especificamente, entendo que o substitutivo ao 
projeto de lei nº 2.254/2007, apresentado pelo Deputa-
do João Dado, na Comissão de Finanças e Tributação, 
que estabelece as definições e normas comuns, as 
modalidades, regras sobre a autorização e fiscaliza-
ção, receitas específicas e sua destinação, as infrações 
administrativas e infrações penais, é o que disciplina 
de forma mais completa e adequada a matéria, neces-
sitando apenas de alguns ajustes no seu texto, objeto 
de emenda que apresento em anexo.

Diante do exposto, o voto é pela constitucionali-
dade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição dos projetos de lei nºs 270/2003, 
1.986/2003, 2.999/2004, 3.492/2004 e 2.429/2007.

De outra parte, voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade, adequada técnica legislativa e, no méri-
to, pela aprovação dos projetos de lei nºs 2.944/2004, 
2.254/2007 e 3.489/2008 e dos substitutivos apresenta-
dos pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio e de Finanças e Tributação, nos 
termos da emenda que apresento em anexo.

Sala da Comissão, 1 de setembro de 2009. – De-
putado Regis de Oliveira, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 2.254, DE 2007

Dispõe sobre a atividade de jogos de 
azar no território nacional, e dá outras pro-
vidências.

EMENDA MODIFICATIVA Nº ....

Dê-se ao inciso I, do art. 5º; art. 10; parágrafo 
único, do art. 16; e inciso V, do art. 23, a seguinte re-
dação:
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CAPÍTULO I 
Definições e normas Comuns

Art. 5º  ...................................................
I – localizarem-se a uma distância mínima 

de 100 metros de escolas regulares, públicas 
ou privadas, e de templos religiosos;

CAPÍTULO II 
Das Modalidades

Seção I 
Dos Bingos

Art. 10. O Regulamento disporá sobre a quantidade 
de estabelecimentos autorizados por Município, de forma 
a garantir o equilíbrio econômico-financeiro da delegação 
estatal, obedecido o seguinte critério populacional:

I – até 500.000 habitantes, um estabeleci-
mento para cada 100.000 habitantes ou fração;

II – a partir de 500.001 habitantes, um 
estabelecimento para cada 150.000 habitan-
tes ou fração.

Seção II 
Do Videobingo e do Videojogo

Art. 16.  ..................................................
Parágrafo único. O percentual estabe-

lecido no caput deste artigo será previsto no 
programa do equipamento para se verificar a 
cada intervalo de 1.000.000 (um milhão) de 
jogadas.

CAPÍTULO III 
Da Autorização e Fiscalização

Art. 23.  ..................................................
V – quando em operação a empresa de-

verá comprovar a contratação direta ou regular 
de, no mínimo:

a) 50 empregados para os estabeleci-
mentos com 350 lugares;

b) 75 empregados para os estabeleci-
mentos com 351 a 400 lugares;

c) 100 empregados para os estabeleci-
mentos com mais de 400 lugares.

Sala da Comissão, 1 de setembro de 2009. – De-
putado Regis de Oliveira

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

I – Relatório

O projeto de lei nº 270 a exploração /2003, de au-
toria do ilustre deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 
proíbe do jogo de bingo, nos seguintes termos:

“Fica proibida em todo o território nacional 
a exploração do jogo de bingo, na modalidade 
bingo permanente.”

O autor do projeto afirma que o jogo de bingo 
causa dependência física e psicológica, enquadrando 
este vício como uma patologia.

Esclarece que este vício atinge, principalmente, 
mulheres, donas-de-casa e pessoas de idade avan-
çada.

Alega, ainda, que a dependência ao jogo de bin-
go conduz a dilapidação patrimonial, circunstância que 
tem arruinado inúmeras famílias.

Informa, finalmente, que os estabelecimentos que 
exploram o jogo de bingo são verdadeiros cassinos, 
instalados nos grandes centros urbanos, situação que 
contraria o ordenamento jurídico vigente.

Em razão da identidade e natureza da matéria, 
foram apensadas ao projeto de lei nº 270/2003 as se-
guintes propostas:

Projeto de lei nº 1.986/2003, de autoria do depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, que proíbe a prática e a 
exploração do jogo de bingo, de caça-níqueis, do jogo 
do bicho e de outros jogos de azar.

Projeto de lei nº 2.944/2004, de autoria do depu-
tado Valdemar Costa Neto, que institui normas sobre 
jogos de bingo em todo o território nacional.

Projeto de lei nº 2.999/2004, de autoria do de-
putado Antonio Carlos Pannunzio, que estabelece a 
proibição da exploração de jogos de bingo em todo 
território nacional.

Projeto de lei nº 3.492/2004, de autoria do 
deputado Neucimar Fraga, que proíbe a explora-
ção de todas as modalidades de jogos de bingo e 
jogos de máquinas eletrônicas denominadas “caça-
níqueis”.

Projeto de lei nº 2.254/2007, de autoria do depu-
tado Arnaldo Faria de Sá, que dispõe sobre a regula-
mentação de diversões e jogos eletrônicos.

Projeto de lei nº 2.429/2007, de autoria do de-
putado Luiz Carlos Hauly, que proíbe a realização de 
apostas em evento de natureza esportiva pela rede 
mundial de computadores.

Projeto de lei nº 3.489/2008, de autoria do depu-
tado Arnaldo Faria de Sá e outros, que dispõe sobre 
recursos da exploração dos bingos, com a finalidade 
de angariar recursos para a saúde.

Portanto, foram apensadas 08 (oito) propostas, 
sendo 03 (três) a favor (Projetos de lei nºs 2.944/2004, 
2.254/2007 e 3.489/2008) e 05 (cinco) contra (Pro-
jetos de lei nºs 270/2003, 1.986/2003, 2.999/2004, 
3.492/2004 e 2.429/2007) a prática e exploração desta 
espécie de jogo.
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A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio – CDEIC – rejeitou os projetos de 
Lei nºs 270/2003, 1.986/2003, 2.999/2004, 3.492/2004 
e 2.429/2007 e aprovou projetos de lei nºs 2.944/2004, 
3.489/2008 e 2.254/2007, apensados, nos termos do 
Parecer do Relator, com substitutivo, do deputado Vi-
centinho Alves.

Por sua vez, a Comissão de Finanças e Tributação 
opinou pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária do projeto de lei nº 270/03 e 
dos PL’s nºs 1.986/03, 2.429/07, 2.999/04, 3.492/04, 
apensados; pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária dos PL’s nºs 2.254/07, 2.944/04 
e 3.489/08, apensados, e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
e, no mérito, pela rejeição do PL nº 270/03, dos PL’s 
nº 1.986/03, 2.999/04, 3.492/04 e 2.429/07, apensa-
dos, e pela aprovação dos PL’s nºs 2.944/04, 3.489/08 
e 2.254/07, apensados, e do Substitutivo da CDEIC, 
com Substitutivo, nos termos do parecer do relator, de-
putado João Dado, que apresentou complementação 
de voto, contra os votos dos Deputados Luiz Carlos 
Hauly, Eduardo Cunha, Arnaldo Madeira, Pepe Vargas 
e Guilherme Campos. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto de Lei nº 270/2003 e os demais apen-
sados preenchem o requisito da constitucionalidade, 
na medida em que estão em consonância com o inciso 
I, do artigo 22, da Magna Carta, que atribui à União 
competência privativa para legislar, entre outras ma-
térias, sobre direito penal.

De igual forma, a ferramenta legislativa escolhida, 
lei ordinária, é apropriada ao fim a que se destina. 

No que tange à juridicidade, as proposições 
estão em conformação ao direito, porquanto não 
violam normas e princípios do Ordenamento Jurí-
dico vigente.

De fato, sob o ponto de vista constitucional, 
não há nenhuma oposição legal ao bingo – não só 
ao bingo como a qualquer outro jogo. Também não 
há nenhuma objeção quanto aos cassinos e ao jogo 
do bicho. 

Em termos menos técnicos significa que a lei 
ordinária pode disciplinar a matéria, definindo as es-
pécies de jogo.

No que se refere à técnica legislativa, a proposi-
ção principal e os projetos de lei apensados não me-
recem reparo.

Após a análise do preenchimento dos pressupos-
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa, passa-se a apreciar o mérito das propostas.

Legislação
O estudo da evolução de nosso ordenamento 

jurídico revela que a legislação pátria tem atribuí-
do, com exclusividade, ao Estado a exploração de 
jogos de azar, por intermédio de loterias, lotos e 
assemelhados.

As loterias federais foram instituídas pelo Decreto-
Lei nº 6.259/1944, como um serviço da União, ou seja, 
os sorteios são realizados pelo governo, com o obje-
tivo de destinar recursos para o custeio de programas 
sociais de âmbito nacional.

Em 1961, o Decreto nº 50.954 delegou a execu-
ção das loterias à Caixa Econômica Federal.

Com fundamento no Decreto nº 50.954/1961, a 
Caixa Econômica Federal passou a realizar licitações 
e a outorgar concessões às casas lotéricas.

Diante da exclusividade do Estado nessa ati-
vidade, as outras modalidades de jogos de azar, 
exploradas pelos particulares, sempre foram con-
sideradas como contravenção penal, tipificada no 
art. 50, do Decreto-Lei nº 3.688, de 03 de outubro 
de 1944.

Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em 
lugar público ou acessível ao público, mediante o pa-
gamento de entrada ou sem ele: 

Pena – prisão simples, de três meses a um ano, 
e multa, de dois a quinze contos de réis, estendendo-
se os efeitos da condenação à perda dos moveis e 
objetos de decoração do local. 

§ 1º A pena é aumentada de um terço, 
se existe entre os empregados ou participa do 
jogo pessoa menor de dezoito anos. 

§ 2º Incorre na pena de multa, de du-
zentos mil réis a dois contos de réis, quem é 
encontrado a participar do jogo, como ponteiro 
ou apostador. 

§ 3º Consideram-se, jogos de azar: 
c) o jogo em que o ganho e a perda 

dependem exclusiva ou principalmente da 
sorte; 

b) as apostas sobre corrida de cavalos 
fora de hipódromo ou de local onde sejam 
autorizadas; 

c) as apostas sobre qualquer outra com-
petição esportiva. 

§ 4º Equiparam-se, para os efeitos pe-
nais, a lugar acessível ao público: 

a) a casa particular em que se realizam 
jogos de azar, quando deles habitualmente 
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participam pessoas que não sejam da família 
de quem a ocupa; 

b) o hotel ou casa de habitação coletiva, 
a cujos hóspedes e moradores se proporciona 
jogo de azar; 

c) a sede ou dependência de socieda-
de ou associação, em que se realiza jogo de 
azar; 

d) o estabelecimento destinado à explo-
ração de jogo de azar, ainda que se dissimule 
esse destino.

Acontece que a Lei nº 8.672, de 6 de julho de 
1993, denominada “Lei Zico”, com a finalidade de in-
centivar o desporto, criou a possibilidade de explora-
ção de jogos de bingo, por entidades esportivas, nos 
seguintes termos:

Lei nº 8.672/1993 – “Lei Zico”
Art. 57. As entidades de direção e de prática 

filiadas a entidades de administração em, no míni-
mo, três modalidades olímpicas, e que comprovem, 
na forma da regulamentação desta Lei, atividade 
e a participação em competições oficiais organi-
zadas pela mesma, credenciar-se-ão na Secreta-
ria da Fazenda da respectiva Unidade da Federa-
ção para promover reuniões destinadas a angariar 
recursos para o fomento do desporto, mediante 
sorteios de modalidade denominada “Bingo”, ou 
similar. (grifei)

Posteriormente, a mencionada norma foi revogada 
pela Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, conhecida 
como “Lei Pelé”, mas manteve a possibilidade de ex-
ploração do jogo de bingo.

Lei nº 9615/1998 – “Lei Pelé”
Art. 59 – Os jogos de bingo são permitidos em 

todo o território nacional nos termos desta Lei.
Art. 60 – As entidades de administração e de prá-

tica desportivas poderão credenciar-se junto à União 
para explorar o jogo de bingo permanente ou eventual 
com a finalidade de angariar recursos para o fomento 
do desporto.

§ 1º Considera-se bingo permanente 
aquele realizado em salas próprias com utili-
zação de processo de extração isento de con-
tato humano, que assegure integral lisura dos 
resultados, inclusive com o apoio de sistema 
de circuito fechado de televisão e difusão de 
som, oferecendo prêmio exclusivamente em 
dinheiro.

§ 3º As máquinas utilizadas nos sorteios, 
antes de iniciar quaisquer operações, deverão 
ser submetidas à fiscalização do poder público, 
que autorizará ou não seu funcionamento, bem 

como as verificará semestralmente, quando 
em operação.

Art. 81. Manter nas salas de bingo máquinas de 
jogo de azar ou diversões eletrônicas:

Pena – detenção de seis meses a dois anos, e 
multa.

Em seguida, Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998, foi alterada pela Lei nº 9.981, de 14 de julho de 
2000, conhecida como “Lei Maguito” (que decorreu 
da aprovação pelo Congresso Nacional de medida 
provisória nº 2.011. 9, de 2000), proibindo a explora-
ção de jogos de bingo em todo território nacional, nos 
seguintes termos:

Lei nº 9.981/2000 – “Lei Maguito”
Art. 2º Ficam revogados, a partir de 31 de de-

zembro de 2001, os arts. 59 a 81, da Lei nº 9.615, 
de 24 de março de 1998, respeitando-se as auto-
rizações que estiverem em vigor até a data da sua 
expiração.

Parágrafo único. Caberá ao INDESP o creden-
ciamento das entidades e à Caixa Econômica Federal 
a autorização e a fiscalização da realização dos jogos 
de bingos, bem como a decisão sobre a regularidade 
das prestações de contas. (grifei)

Ressalte-se que os artigos 59 e 81, da Lei nº 
9.615/1998, revogados pela Lei nº 9.981/2000 – Lei 
Maguito, eram justamente aqueles que permitiam a 
exploração do jogo de bingo permanente ou eventual 
por particulares.

Desta forma, com a revogação dos citados pre-
ceitos, a Lei nº 9.981/2000, de um lado, proibiu a ex-
ploração de qualquer tipo de bingo (permanente ou 
eventual).

De outro, a Lei Maguito estabeleceu o termo fi-
nal para o funcionamento dos estabelecimentos que 
desenvolviam tal atividade, qual seja, o término das 
autorizações – que eram concedidas por um período 
máximo de doze meses – ainda em vigor em 30 de 
dezembro de 2001.

Em outras palavras, no prazo máximo de um 
ano, após a data estabelecida no art. 2º, da Lei nº 
9.981/2000, ou seja, dia 31 de dezembro de 2001, o 
jogo de bingo se transformou em uma atividade ilícita 
e seus exploradores passaram a incidir na figura típica 
do art. 50, do Decreto-Lei nº 3.688, de 03 de outubro 
de 1944.

Finalmente, em 20 de fevereiro de 2004, o Po-
der Executivo Federal editou a Medida Provisória nº 
168, proibindo a exploração de todas as modalidades 
de jogos de bingo e jogos em máquinas eletrônicas 
denominadas “caça-níqueis”, independentemente dos 
nomes de fantasia.
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A Medida Provisória nº 168/2004 declarou nulas e 
sem efeito todas as licenças, permissões, concessões 
ou autorizações para a exploração de tal atividade e 
determinou à Caixa Econômica Federal a rescisão uni-
lateral de todos os contratos ou instrumentos jurídicos 
que autorizasse a exploração dos jogos.

Em síntese, atualmente, a exploração de jogo de 
bingo constitui conduta ilícita, tipificada no art. 50, da 
Lei das Contravenções Penais.

Consequências da Proibição do Jogo de Bingo
Indiscutivelmente, a proibição da exploração do 

jogo de bingo ocasionou enormes prejuízos à socie-
dade ao Estado.

Em primeiro lugar, os estabelecimentos que re-
alizavam atividade desta natureza (aproximadamente 
mil casas de bingo) foram obrigados a fechar, fato que 
gerou a demissão de um número enorme de empre-
gados.

Efetivamente, na área social, de acordo com o 
estudo elaborado pela Força Sindical, estima-se que 
320 mil postos de trabalho foram fechados, aumentan-
do o contingente de desempregados em um País com 
poucas oportunidades de trabalho.

De outro lado, alguns estabelecimentos continu-
am funcionando, de maneira clandestina, sem repassar 
parte do valor arrecadado ao esporte ou a qualquer 
outra causa social.

Ademais, a ausência de regulamentação da ex-
ploração do jogo de bingo propicia a sonegação fiscal, 
lavagem de dinheiro e corrupção.

Vale com isto dizer que a proibição não eliminou 
o jogo de bingo, que continua de forma clandestina 
e, nesse caso, o dinheiro arrecadado circula sem ne-
nhum controle. 

Aspectos Positivos da Regulamentação do Jogo 
de Bingo

Inicialmente, o jogo de bingo, como qualquer ou-
tra atividade econômica, é uma fonte de arrecadação 
de impostos.

Calcula-se que, só com as taxas para regulamen-
tar o setor, a arrecadação seria de aproximadamente 
R$ 230 milhões, valor destinado a um Fundo Social. 
Isso sem contar os impostos normais.

De outra, parte a regulamentação desta atividade 
geraria inúmeros empregos.

Legalização dos Jogos de Azar
De fato, defendo não só a regulamentação do 

jogo de bingo, como também à legalização dos deno-
minados “jogos de azar” no território nacional. 

Em primeiro lugar, porque a abertura de cassinos 
fomentará a indústria do turismo no Brasil.

Somente para ilustrar, o turismo é um dos mais 
importantes segmentos econômicos do mundo e tam-
bém o que mais cresce e o que mais emprega no globo: 
segundo a Organização Mundial de Turismo, são 110 
milhões de pessoas, ou seja, um em cada 15 traba-
lhadores do planeta.

A renda bruta do setor alcançou, nos últimos anos, 
a impressionante cifra de 3,4 trilhões de dólares sendo 
que, anualmente, são investidos 250 bilhões de dólares 
na indústria do turismo, o que corresponde a 77% de 
todos os investimentos de capital do mundo.

O Brasil tem um potencial turístico incomparável, 
mercê de nossa cultura, arte, história, folclore e, prin-
cipalmente, de nossas belezas naturais.

Apesar desse imenso potencial, segundo dados 
também da Organização Mundial de Turismo, o Brasil 
ocupa a 45ª colocação entre os países com movimenta-
ção turística, tendo sido responsáveis por apenas 0,4% 
desta movimentação, número insignificante, levando-se 
em conta a capacidade do país nessa área.

Para dimensionar a perda dos investimentos e 
lucros nesse setor, basta dizer que: dos nossos Muni-
cípios, 740 são considerados de interesse turístico.

Indiscutivelmente, os cassinos atraem os visitan-
tes estrangeiros, fator decisivo para o desenvolvimento 
do turismo e fortalecimento do setor hoteleiro.

A veracidade de tal assertiva pode ser confirma-
da com o exemplo mencionado pelo nobre deputado 
Aracely de Paula, no projeto de lei nº. 4.652/1994, a 
respeito da cidade de Atlantic City, situada na costa 
leste dos Estados Unidos.

“A cidade de Atlantic City foi uma das 
mais visitadas no período de 1900 a 1940 quan-
do, então, entrou em decadência. Com a auto-
rização para que ali funcionassem cassinos, 
tornou-se hoje o maior exemplo de explosão 
turística registrado no mundo nos últimos 80 
anos. Tendo recebido, em 1975, apenas 400 
mil visitantes, aquela cidade, em 1976, foi visi-
tada por 2 milhões, número este que, em 1985, 
alcançou 30 milhões de visitantes.” (grifei)

Como bem ressaltou o nominado parlamentar:

“Isto se deu não apenas pela abertura 
do jogo, mas pelas exigências que, para tanto, 
foram impostas, que obrigavam à construção 
de hotéis, anexos aos cassinos, o que harmo-
nizou assim, estrategicamente, a exploração 
da atividade com o fomento do turismo. Na 
época, a construção civil abriu, de imediato, 
naquela cidade, 13.000 empregos, o que na-
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turalmente provocou a elevação dos salários 
da categoria, com efeitos irradiados por toda 
a economia local”.

Outros dados impressionantes, que demonstram 
a necessidade da legalização do jogo1:

Nos Estados Unidos, durante a década 
de 90, o faturamento dos cassinos mais que 
triplicou – saltou de 8,7 bilhões de dólares 
para 31,8 bilhões de dólares. Há uma década, 
havia roletas em apenas 20 cidades norte-
americanas. Hoje existem cassinos em 200 
cidades e a expectativa é de mais crescimen-
to. A previsão de faturamento para 2004 dos 
cassinos de Las Vegas, meca dos jogadores, 
gira em torno de 7,6 bilhões de dólares. Atlan-
tic City, outro reduto da jogatina, espera 4,4 
bilhões.” (grifei)

Portanto, é necessário transformar a vocação 
turística do Brasil em realidade, gerando empregos e, 
consequentemente, proporcionando melhores condi-
ções de vida à população de baixa renda.

A instalação de cassinos pode ser utilizada, tam-
bém, como um poderoso instrumento de desenvolvi-
mento e crescimento das regiões pobres e carentes 
do Brasil.

De outro lado, o jogo constitui importante fonte 
de arrecadação de impostos, que são revertidos em 
benefício da sociedade.

Efetivamente, no que se refere à arrecadação de 
impostos, os dados são surpreendentes:

“Entre 2000 e 2001, os bingos foram 
fiscalizados pela Caixa Econômica Federal 
e, nesse período, a arrecadação de impos-
tos girava em torno de 200 milhões de reais”. 
(grifei)

Depois que a Caixa Econômica Federal deixou 
de exercer tal atividade, a arrecadação caiu drastica-
mente. Atualmente, como não há leis específicas, as 
casas de bingo, que funcionam com autorização judi-
cial, pagam praticamente os mesmos impostos de um 
negócio qualquer.

O conceituado jurista Ives Gandra Martins Ives 
Gandra Martins2, discorrendo sobre a legalização dos 
jogos de azar como fonte de arrecadação de impos-
tos, ensina:

1  Revista Super-interessante, edição de novembro de 
2004.“

2  Teoria da Imposição Tributária”, publicado pela Saraiva 
em 1984 e, em 2a. edição, pela LTR Editora, em 1997.

“Nos Estados Unidos, quando se proibiu 
a venda de bebidas alcoólicas, os grandes 
grupos de gangsters, então existentes na-
quele país, passaram a monopolizar o comér-
cio ilegal desses produtos, apropriando-se de 
toda a lucratividade que era capaz de gerar. 
Os famosos “Intocáveis”, da Polícia Federal 
americana, combateram, com perda de vidas, 
tais criminosos, até que o governo desistiu 
de proibir o consumo de bebida alcoólica, e, 
permitindo-o, começou a taxar elevadamente 
sua comercialização. Com isso, eliminou o 
monumental gangsterismo existente, que era 
acompanhado da corrupção de agentes públi-
cos, inclusive do Judiciário americano.” 

“Em minha tese de doutoramento apre-
sentada perante a Universidade Mackenzie, em 
1982, defendi a tributação elevada das ativi-
dades que se encontram no limite da licitude, 
para que os criminosos não se beneficiassem 
da lucratividade de sua exploração, em vez dos 
Governos. Sugeri, inclusive, que os recursos 
provenientes de tal imposição fiscal fossem di-
recionados ao aparelhamento das polícias e à 
construção de presídios, tornando-os capazes 
de recuperar os criminosos e não de se trans-
formarem em verdadeiras escolas do crime. Na 
época, enfocava principalmente o vício social 
do jogo de bicho, visto que os bicheiros não 
pagavam qualquer imposto sobre a renda e 
usufruíam receitas consideráveis.” (grifei)

O ilustre tributarista acrescenta:

“Quando se pretendeu regularizar os 
bingos no país, através de projeto de lei, co-
erente com minhas posições doutrinárias an-
teriores, sugeri, em pareceres e artigos, forte 
tributação sobre a atividade, como ocorre em 
todos os países civilizados (Estados Unidos, 
França, Portugal, no Principado de Mônaco, e 
outros países). O governo ganharia, duplamen-
te: de um lado, em perceber receita tributária 
e de outro, não ter que sustentar forte apara-
to policial para combater a criminalidade e a 
corrupção, corolário permanente de qualquer 
atividade ilícita.” (grifei)

Com efeito, a legalização dos jogos diminuiria 
significativamente a corrupção, principalmente, na 
esfera policial, fortalecendo os órgãos incumbidos da 
segurança da população.

Finalmente, entendo que os recursos oriundos 
dos jogos são eventualmente destinados ao crime or-
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ganizado por falta de efetiva fiscalização, omissão que 
pode ser perfeitamente sanada pelo Estado.

Percebe-se, portanto, por todos os aspectos es-
tudados, que a legalização dos denominados “jogos 
de azar”, por intermédio da revogação dos artigos 50 
usque 58, do Decreto – Lei nº. 3.688, de 03 de outubro 
de 1941 – Lei das Contravenções Penais, acarretará 
inúmeros benefícios sociais.

Conclusão
Coerente com as idéias defendidas, sou contra a 

aprovação dos projetos de lei nºs 270/2003, 1.986/2003, 
2.999/2004, 3.492/2004 e 2.429/2007, que proíbem 
a exploração de todas as modalidades de bingo e de 
jogos em máquinas eletrônicas denominadas “caça-
níqueis”.

Por outro lado, em consonância com linha de 
raciocínio desenvolvida e fundamento jurídico apre-
sentado, adoto posição favorável à aprovação das se-
guintes propostas: 

Projeto de lei nº 2.944/2004, de autoria do depu-
tado Valdemar Costa Neto, que institui normas sobre 
jogos de bingo em todo o território nacional.

Projeto de lei nº 2.254/2007, de autoria do depu-
tado Arnaldo Faria de Sá, que dispõe sobre a regula-
mentação de diversões e jogos eletrônicos.

Projeto de lei nº 3.489/2008, de autoria do depu-
tado Arnaldo Faria de Sá e outros, que dispõe sobre 
recursos da exploração dos bingos, com a finalidade 
de angariar recursos para a saúde.

Os referidos projetos merecem prosperar porque 
regulamentam a exploração do jogo de bingo e de jo-
gos em máquinas eletrônicas e destinam parte da ar-
recadação desta atividade para solução de problemas 
sociais e o estímulo ao esporte.

Especificamente, entendo que o substitutivo ao 
projeto de lei nº 2.254/2007, apresentado pelo Deputa-
do João Dado, na Comissão de Finanças e Tributação, 
que estabelece as definições e normas comuns, as 
modalidades, regras sobre a autorização e fiscaliza-
ção, receitas específicas e sua destinação, as infrações 
administrativas e infrações penais, é o que disciplina 
de forma mais completa e adequada a matéria, neces-
sitando apenas de alguns ajustes no seu texto, objeto 
de emenda que apresento em anexo.

Entre esses ajustes, destaca-se a destinação de 
parte do valor arrecadado com a exploração do jogo de 
bingo para a constituição do Fundo de Apoio à Segu-
rança Pública – FASP, criado com o objetivo de fortale-
cer as Polícias Judiciária e Militar, aumentando, desta 
forma, a repressão à violência e criminalidade.

Finalmente, gostaria de enfatizar que, embora 
seja favorável a legalização de todo tipo de jogo de 
azar, a aprovação do substitutivo ao projeto de lei nº 

2.254/2007 legalizará apenas os jogos de bingos, vi-
deobingos e videojogos.

Isto significa que a aprovação da citada propos-
ta não possibilitará a instalação e o funcionamento de 
cassinos no território nacional.

Diante do exposto, o voto é pela constitucionali-
dade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição dos projetos de lei nºs 270/2003, 
1.986/2003, 2.999/2004, 3.492/2004 e 2.429/2007.

De outra parte, voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade, adequada técnica legislativa e, no méri-
to, pela aprovação dos projetos de lei nºs 2.944/2004, 
2.254/2007 e 3.489/2008 e dos substitutivos apresenta-
dos pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio e de Finanças e Tributação, pre-
valecendo o substitutivo complementar aprovado pela 
Comissão de Finanças e Tributação, com as emendas 
que apresento em anexo.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2009. – 
Deputado Regis de Oliveira, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº ....

Dê-se ao art. 10; art.16 e parágrafo único, art. 
21 “caput” 22, inciso V, do art. 23; e art. 27 a seguinte 
redação:

CAPÍTULO II 
Das Modalidades

Seção I 
Dos Bingos

Art. 10. O Regulamento disporá sobre a quanti-
dade de estabelecimentos autorizados por Município, 
de forma a garantir o equilíbrio econômico-financeiro 
da delegação estatal, obedecido o seguinte critério 
populacional:

I – até 500.000 habitantes, um estabe-
lecimento para cada 100.000 habitantes ou 
fração;

II – a partir de 500.001 habitantes, um 
estabelecimento para cada 150.000 habitan-
tes ou fração.

Seção II 
Do Videobingo e do Videojogo

Art. 16. A premiação ofertada nesta lei será de no 
mínimo, 80% (oitenta por cento) dos ingressos totais, 
incluído neste percentual o Imposto de Renda apurado 
sobre os saldos positivos verificados entre a aquisição 
inicial e o saldo final de cada apostador.

Parágrafo único. O percentual estabelecido no 
caput deste artigo será previsto no programa do equi-
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pamento para se verificar a cada intervalo de 1.000.000 
(um milhão) de jogadas.

CAPÍTULO III 
Da Autorização e Fiscalização

Art. 21. O Ministério da Fazenda é o órgão com-
petente para proceder a licença e a fiscalização dos 
jogos de que trata esta lei podendo delegar atribuições 
a Órgãos da Administração Pública direta ou indireta, 
conforme regulamento.

Art. 22. Para os fins desta lei licença é o ato admi-
nistrativo vinculado que faculta a exploração de jogos 
de azar de que trata esta lei, por empresa legalmente 
constituída e idônea, desde que preenchidas as con-
dições nela prevista.

Art. 23.  ..................................................
V – quando em operação a empresa de-

verá comprovar a contratação direta ou regular 
de, no mínimo:

a) 50 empregados para os estabeleci-
mentos com 350 lugares;

b) 75 empregados para os estabeleci-
mentos com 351 a 400 lugares;

c) 100 empregados para os estabeleci-
mentos com mais de 400 lugares.

CAPÍTULO IV 
Das Receitas Específicas e sua Destinação

Art. 27. Pela autorização para a exploração do 
serviço de bingo permanente, os entes públicos serão 
remunerados mediante cobrança mensal de royalties 
de valor equivalente a 17% (dezessete por cento) da 
receita prevista no art. 6º desta Lei, dos quais 1% (um 
por cento) constituirá o Fundo de Apoio ao Espor-
te – FAE, 1% (um por cento) constituirá o Fundo de 
Apoio à Cultura – FAC, 1% (um por cento) constituirá 
o Fundo de Apoio à Segurança Publica – FASP, 14% 
(quatorze por cento) serão aplicados exclusivamente 
em programas de saúde dos entes públicos adiante 
citados, distribuídos da seguinte maneira:

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2009. – 
Deputado Regis de Oliveira

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, 
contra os votos dos Deputados Luiz Couto, Roberto 
Magalhães, Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, 
José Eduardo Cardozo, Jefferson Campos e Antonio 
Carlos Pannunzio, pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do Projeto 
de Lei nº 270/2003 edosde nºs 1.986/2003,2.999/2004, 
3.492/2004, 2.429/2007,apensados;e pela constitucio-

nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação do Substitutivo da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e dos 
Projetos de Lei nºs2.944/2004,3.489/2008, 2.254/2007, 
apensados, nos termos do Substitutivo da Comissão 
de Finanças e Tributação, com 6 subemendas, de acor-
do com o Parecer, com complementação,do Relator, 
Deputado Regis de Oliveira. Os Deputados Antonio 
Carlos Biscaia, João Campos e Marcelo Itagiba apre-
sentaram votos em separado. O Deputado Jefferson 
Campos apresentou declaração de voto.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos: Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha e 
José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio Carlos 
Biscaia, Antonio Carlos Pannunzio, Arolde de Oliveira, 
Augusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Nogueira, Colbert 
Martins, Efraim Filho, Felipe Maia, Francisco Tenorio, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, Je-
fferson Campos, José Eduardo Cardozo, José Genoí-
no, Marcelo Guimarães Filho, Marcelo Ortiz, Maurício 
Quintella Lessa, Mauro Benevides, Osmar Serraglio, 
Paulo Magalhães, Regis de Oliveira, Roberto Maga-
lhães, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Sér-
gio Brito, Arnaldo Faria de Sá, Bruno Araújo, Dilceu 
Sperafico, Dr. Paulo César, Eduardo Lopes, Evandro 
Milhomen, Hugo Leal, João Magalhães, Leo Alcântara, 
Luiz Couto, Mauro Lopes, Nelson Bornier, Paulo Rat-
tes, Rômulo Gouveia, Sabino Castelo Branco, Silvio 
Costa e Wilson Santiago.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filipplli, Presidente.

SUBEMENDA Nº 1 ADOTADA PELA CCJC AO  
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E 

TRIBUTAÇÃO AOS PROJETOS DE  
LEI NºS 2.944/2004, 2.254/2007 E 3.489/2008 

(apensados ao PL nº 270, de 2003)

Dê-se ao Art. 10 do Substitutivo a se-
guinte redação:

Art. 10. O Regulamento disporá sobre a quanti-
dade de estabelecimentos autorizados por Município, 
de forma a garantir o equilíbrio econômico-financeiro 
da delegação estatal, obedecido o seguinte critério 
populacional:

I – até 500.000 habitantes, um estabe-
lecimento para cada 100.000 habitantes ou 
fração;

II – a partir de 500.001 habitantes, um 
estabelecimento para cada 150.000 habitan-
tes ou fração.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filipplli, Presidente.
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SUBEMENDA Nº 2 ADOTADA PELA CCJC AO 
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E 

TRIBUTAÇÃO AOS PROJETOS DE  
LEI NºS 2.944/2004, 2.254/2007 E 3.489/2008 

(apensados ao PL nº 270, de 2003)

Dê-se ao Art. 16 e parágrafo único do 
Substitutivo a seguinte redação:

Art. 16. A premiação ofertada nesta lei será de no 
mínimo, 80% (oitenta por cento) dos ingressos totais, 
incluído neste percentual o Imposto de Renda apurado 
sobre os saldos positivos verificados entre a aquisição 
inicial e o saldo final de cada apostador.

Parágrafo único. O percentual estabelecido no 
caput deste artigo será previsto no programa do equi-
pamento para se verificar a cada intervalo de 1.000.000 
(um milhão) de jogadas.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filipplli, Presidente.

SUBEMENDA Nº 3 ADOTADA PELA CCJC AO 
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E 

TRIBUTAÇÃO AOS PROJETOS DE  
LEI NºS 2.944/2004, 2.254/2007 E 3.489/2008 

(apensados ao PL nº 270, de 2003)

Dê-se ao Art. 21 “caput” do Substitu-
tivo a seguinte redação:

Art. 21. O Ministério da Fazenda é o órgão com-
petente para proceder a licença e a fiscalização dos 
jogos de que trata esta lei podendo delegar atribuições 
a Órgãos da Administração Pública direta ou indireta, 
conforme regulamento.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filipplli, Presidente.

SUBEMENDA Nº 4 ADOTADA PELA CCJC AO 
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E 

TRIBUTAÇÃO AOS PROJETOS DE  
LEI NºS 2.944/2004, 2.254/2007 E 3.489/2008 

(apensados ao PL nº 270, de 2003)

Dê-se ao Art. 22 do Substitutivo a se-
guinte redação:

Art. 22. Para os fins desta lei licença é o ato admi-
nistrativo vinculado que faculta a exploração de jogos 
de azar de que trata esta lei, por empresa legalmente 
constituída e idônea, desde que preenchidas as con-
dições nela prevista.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filipplli, Presidente.

SUBEMENDA Nº 5 ADOTADA PELA CCJC AO 
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E 

TRIBUTAÇÃO AOS PROJETOS DE  
LEI NºS 2.944/2004, 2.254/2007 E 3.489/2008 

(apensados ao PL nº 270, de 2003)

Dê-se ao inciso V do Art. 23 do Subs-
titutivo a seguinte redação:

Art. 23.  ..................................................
V – quando em operação a empresa de-

verá comprovar a contratação direta ou regular 
de, no mínimo:

a) 50 empregados para os estabeleci-
mentos com 350 lugares;

b) 75 empregados para os estabeleci-
mentos com 351 a 400 lugares;

c) 100 empregados para os estabeleci-
mentos com mais de 400 lugares.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filipplli, Presidente.

SUBEMENDA Nº 6 ADOTADA PELA CCJC AO 
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E 

TRIBUTAÇÃO AOS PROJETOS DE  
LEI NºS 2.944/2004, 2.254/2007 E 3.489/2008 

(apensados ao PL nº 270, de 2003)

Dê-se ao Art. 27 do Substitutivo a se-
guinte redação:

Art. 27. Pela autorização para a exploração do 
serviço de bingo permanente, os entes públicos serão 
remunerados mediante cobrança mensal de royalties 
de valor equivalente a 17% (dezessete por cento) da 
receita prevista no art. 6º desta Lei, dos quais 1% (um 
por cento) constituirá o Fundo de Apoio ao Espor-
te – FAE, 1% (um por cento) constituirá o Fundo de 
Apoio à Cultura – FAC, 1% (um por cento) constituirá 
o Fundo de Apoio à Segurança Publica – FASP, 14% 
(quatorze por cento) serão aplicados exclusivamente 
em programas de saúde dos entes públicos adiante 
citados, distribuídos da seguinte maneira:

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filipplli, Presidente.

VOTO EM SEPARADO 
(Deputado Antonio Carlos Biscaia)

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 270/03 tem como objetivo 
proibir a exploração do jogo de bingo. Em razão da 
identidade e natureza da matéria, foram apensadas 
ao Projeto as seguintes proposições:
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a) Projeto de Lei nº 1.986/2003, de autoria 
do deputado Antonio Carlos Biscaia, que pro-
íbe a prática e a exploração do jogo de bingo, 
de caça-níqueis, do jogo do bicho e de outros 
jogos de azar;

b) Projeto de Lei nº 2.944/2004, de au-
toria do deputado Valdemar Costa Neto, que 
institui normas sobre jogos de bingo em todo 
o território nacional;

c) Projeto de Lei nº 2.999/2004, de autoria 
do deputado Antonio Carlos Pannunzio, que 
estabelece a proibição da exploração de jogos 
de bingo em todo território nacional.

d) Projeto de Lei nº 3.492/2004, de auto-
ria do deputado Neucimar Fraga, que proíbe a 
exploração de todas as modalidades de jogos 
de bingo e jogos de máquinas eletrônicas de-
nominadas “caça-níqueis”;

e) Projeto de Lei nº 2.254/2007, de au-
toria do deputado Arnaldo Faria de Sá, que 
dispõe sobre a regulamentação de diversões 
e jogos eletrônicos.

f) Projeto de Lei nº 2.429/2007, de auto-
ria do deputado Luiz Carlos Hauly, que proíbe 
a realização de apostas em evento de natu-
reza esportiva pela rede mundial de compu-
tadores.

g) Projeto de Lei nº 3.489/2008, de auto-
ria do deputado Arnaldo Faria de Sá e outros, 
que dispõe sobre recursos da exploração dos 
bingos, com a finalidade de angariar recursos 
para a saúde.

Como visto, foram apensadas 07 (sete) pro-
posições, sendo os Projetos de Lei nºs 2.944/2004, 
2.254/2007 e 3.489/2008 favoráveis à regularização 
do jogo e os de número 1.986/2003, 2.999/2004, 
3.492/2004 e 2.429/2007 contrários à prática e à ex-
ploração desta espécie de jogo.

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio – CDEIC rejeitou os Projetos de Lei 
nºs 270/2003, 1.986/2003, 2.999/2004, 3.492/2004 e 
2.429/2007 e aprovou Projetos de Lei nºs 2.944/2004, 
3.489/2008 e 2.254/2007, apensados, nos termos do 
Parecer do Relator, com substitutivo, do deputado Vi-
centinho Alves.

Por sua vez, a Comissão de Finanças e Tributação 
opinou pela não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto de Lei nº 270/03 e 
dos PL’s nºs 1.986/03, 2.429/07, 2.999/04, 3.492/04, 
apensados; pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária dos PL’s nºs 2.254/07, 2.944/04 

e 3.489/08, apensados, e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
e, no mérito, pela rejeição do PL nº 270/03, dos PL’s 
nº 1.986/03, 2.999/04, 3.492/04 e 2.429/07, apensa-
dos, e pela aprovação dos PL’s nºs 2.944/04, 3.489/08 
e 2.254/07, apensados, e do Substitutivo da CDEIC, 
com Substitutivo, nos termos do parecer do relator, de-
putado João Dado, que apresentou complementação 
de voto, contra os votos dos Deputados Luiz Carlos 
Hauly, Eduardo Cunha, Arnaldo Madeira, Pepe Vargas 
e Guilherme Campos.

É o relatório.

II – Voto

A par da análise histórico-legal da regulamen-
tação dos jogos de azar e suas formas derivadas já 
realizada pelo nobre Relator, importa ressaltar que 
vige atualmente, nesta seara, a proibição legal trazida 
pela Medida Provisória nº 168, de 20 de fevereiro de 
2004, que previu:

“Art. 8º Ficam revogados os arts. 2º, 3º e 
4º da Lei nº 9.981, 14 de julho de 2000, o art. 
59 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, 
e o art. 17 da Medida Provisória nº 2.216-37, 
de 31 de agosto de 2001”.

Inicialmente, cabe salientar que não apenas a 
atividade ilícita de jogos de azar tem potencial para 
gerar empregos neste país, mas igualmente o tráfico 
ilícito de drogas, de seres humanos e de espécimes 
da fauna e flora brasileiras. Diga-se, aliás, que este 
último traz lucros muito maiores que os dois primei-
ros e, por conseguinte, também gera diversos postos 
de trabalho.

O argumento de que a legalização dos bingos 
teria o condão de gerar cerca de 320 mil empregos 
não pode ser utilizado para legalizar uma prática tão 
nociva à sociedade brasileira, posto que também ou-
tras atividades criminosas graves e prejudiciais ao país 
propiciam o mesmo resultado, sem que se cogite de 
legalizá-las. 

Por outro lado, a legalização não necessariamen-
te terá o condão de eliminar ou até mesmo diminuir a 
prática de sonegação fiscal, de corrupção e, principal-
mente, de lavagem de dinheiro. A movimentação finan-
ceira experimentada pelos bingos é incomensurável 
e, por isso mesmo, impossível de ser rastreada pelas 
autoridades envolvidas com o combate à lavagem de 
dinheiro neste país.

Não raro são conhecidos diversos casos em que 
bingos, que funcionavam sob a proteção de limina-
res judiciais, e, portanto, legalizados, foram utilizados 
para a lavagem de dinheiro ilícito oriundo de crimes 
de corrupção, tráfico de drogas, de armas e de outros 
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crimes graves. Parece-me que a legalização, ainda que 
provisória e baseada em liminares, não teve o condão 
de coibir prática tal espúria e prejudicial à sociedade 
brasileira quanto o é o crime de lavagem de dinheiro.

Nesta seara, a realidade indica que os órgãos 
que deveriam realizar a fiscalização são inoperantes 
ou coniventes com as irregularidades. Assim, o objetivo 
de fomentar os desportos com recursos provenientes 
dessa atividade não foi alcançado. Ao contrário, uma 
infinidade de atividades criminosas foram associadas 
à prática e à exploração desses jogos, que, em geral, 
funcionam ostensivamente nos melhores pontos das 
grandes cidades. Esses estabelecimentos acabam 
fraudando seus orçamentos para esconder seu ver-
dadeiro negócio: a lavagem de dinheiro a serviço do 
crime organizado. Paralelamente à expansão das casas 
de bingos, milhares de máquinas caça-níqueis foram 
distribuídas pelas cidades colocadas, indiscriminada-
mente, em shoppings, lanchonetes, padarias, farmácias 
e outros estabelecimentos, inclusive freqüentados por 
menores de idade.

Um organograma feito pela Divisão Investigativa 
Antimáfia do governo italiano comprovou que mafiosos 
estão por trás das “maquininhas” importadas pelo Bra-
sil. No Rio de Janeiro, a maior parte dos caça-níqueis 
é controlada por bicheiros. Paralelamente à expansão 
das casas de bingos, milhares de máquinas caça-
níqueis foram distribuídas pelas cidades colocadas, 
indiscriminadamente, em shoppings, lanchonetes, pa-
darias, farmácias e outros estabelecimentos, inclusive 
freqüentados por menores de idade. Aliás, essa foi a 
constatação da CPI dos “bingos” (2005) que apontou 
a relação do “jogo” com diversas outras práticas crimi-
nosas e delitos graves. 

Nesse sentido, vale a pena transcrever algumas 
das conclusões do Relator sobre a relação entre e o 
crime organizado.

“OS BINGOS E O CRIME ORGANI-
ZADO

(...) Há três grandes esquemas que or-
bitam sob o jogo do bingo, cada qual com seu 
comando. Um dos esquemas é o dominado 
pelo jogo do bicho. Em princípio, os “bicheiros” 
cobravam pedágios das casas de bingo, para 
que estas pudessem funcionar em cada área 
dominada por cada capo (“chefe”) da contra-
venção. Já foram detectadas as associações 
jogo do bicho-indústria do bingo nos estados 
do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Bahia, além dos já citados Distrito Federal 
e Goiás. Em uma fase posterior, passaram a 
explorar a chamada “banda B”, as MEPs ope-
radas em bares, padarias e estabelecimentos 

similares, utilizadas por pessoas de menor 
poder aquisitivo.

Atualmente, constata-se que algumas 
casas de bingo já são, de fato, propriedades 
de bicheiros, usadas para a lavagem de di-
nheiro. A “banda A” é constituída por cassi-
nos ligados a bingos. Ela opera com máqui-
nas modernas, produzidas pela Recreativos 
Franco e pela norte-americana Teckbilt. Há, 
ainda, a chamada “banda B”, que ocupa o 
espaço marginal do mercado, nas periferias 
das grandes cidades.

De forma geral, o mercado da “banda A” 
é dominado por donos de bingos, muitos deles 
banqueiros do jogo do bicho, que se associa-
ram à rede de jogatina caça-níquel montada 
pela máfia italiana, desde meados dos anos 
de 1990, aproveitando-se da já mencionada 
abertura aparente da Lei Zico, que

autorizava a exploração de jogos de “bin-
gos e similares”.

O segundo esquema, que detém o monopólio da 
entrada das MEPs no País, é comandado por italianos, 
franceses e espanhóis. Trata-se de uma rede que en-
volve empresas off-shore, contas em paraísos fiscais, 
uso de “laranjas” e homicídios. Tem por objetivo princi-
pal lavar todo o capital oriundo do tráfico internacional 
de entorpecentes. Minas Gerais tem sido um centro 
freqüentemente citado para esses fins.

O terceiro esquema envolve a associação entre 
o bingo tradicional e o bingo eletrônico (MEPs), em 
que espanhóis e brasileiros aproveitam-se da ativida-
de para lavar dinheiro. Uma das estratégias usadas é 
alçar ao sucesso pessoas de origem humilde, os cha-
mados “testas-de-ferro”, que, de uma hora para outra, 
tornam-se empresários. Esse esquema foi detectado 
no Rio de Janeiro, e está por trás do crise envolven-
do as relações da Loterj com Carlinhos Cachoeira e 
Alejandro Ortiz.

Oportuno citar o Inquérito Policial nº 15/99, da 
Divisão de Crimes Organizados e Inquéritos Especiais 
(DCOIE), da Polícia Federal, instaurado por requisição 
do MP, com a finalidade de apurar o envolvimento de 
funcionários do INDESP, ligados ao setor de bingos, 
com pessoas diretamente interessadas na aprovação 
de legislação que beneficiasse as empresas que ex-
ploravam o jogo de bingo, entre elas a empresa de 
Alejandro Ortiz, relacionada com a máfia italiana e in-
teressada na introdução, no País, para a exploração 
do jogo, das MEPs. Constatou-se, por meio desse in-
quérito, um engenhoso esquema de circulação de di-
nheiro empregado pela família Ortiz, com a utilização 
de contas bancárias de “laranjas”.
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O MP, tanto no âmbito federal quanto estadual, 
vem adotando, ao longo dos últimos anos, diversas 
medidas cíveis e criminais na tentativa de obstar a 
proliferação ilícita da atividade de jogos, seja qual for 
a denominação atribuída (máquinas caça-níqueis, ca-
sas de bingo, loterias estaduais etc.).

Nas diversas ações judiciais em andamento no 
País, analisadas por esta CPI, pode-se verificar que as 
casas de bingo instaladas nas cidades são, em geral, 
gerenciadas por terceiros, chamados “testas-de-ferro”, 
e sem qualquer controle quanto ao recolhimento dos 
tributos incidentes sobre essa atividade econômica. 
Segundo conclusões do MP, o alastramento da ativida-
de dos jogos, inclusive nos locais onde a criminalidade 
organizada tem uma atuação mais intensa, estaria à 
margem de qualquer controle estatal, principalmente 
quanto à efetiva apuração dos recursos auferidos nes-
sa atividade e das suas destinações. 

Os diversos laudos periciais produzidos sobre as 
máquinas de jogos instaladas nessas casas apontam 
para o fato de tratarem-se, de fato, de máquinas de 
exploração de jogos de azar e, portanto, de importação 
e utilização vedadas.

Conforme as investigações levadas a cabo pela 
Polícia Federal e pelo MP, há uma intrínseca relação 
entre o ingresso e a distribuição no País de máquinas 
de jogos de azar – não obstante a vedação legal e a 
ilicitude da exploração – e a atividade de exploração 
comercial desses equipamentos, extremamente lucra-
tiva e que proporciona práticas ilícitas relacionadas à 
lavagem de dinheiro e à sonegação fiscal.

Várias organizações criminosas se dedicam à 
colocação no mercado tanto das chamadas máquinas 
caça-níqueis, utilizadas em estabelecimentos comer-
ciais diversos, como bares, restaurantes, padarias, 
supermercados, lojas de brinquedos etc., como das 
máquinas de videobingo propriamente ditas, utiliza-
das nos estabelecimentos conhecidos como “casas 
de bingo”.

Os empresários dos jogos não incluem na no-
menclatura “MEP” as máquinas de caça-níqueis, por 
estas apresentarem uma proposta de diversão distinta 
das máquinas de bingo eletrônico propriamente ditas. 
O MP e a Polícia Federal, em regra, não costumam 
ser tão rigorosos nessas diferenciações, dado que, na 
ótica penal, ambos tipos de máquinas são de explora-
ção ilegal, pois constituem jogo de azar.

Tem sido consideravelmente difícil a apuração 
dos crimes envolvendo a exploração do bingo, seja 
tradicional ou eletrônico, dada a ampla informalidade 
das atividades e o fato de que os estabelecimentos co-
merciais em funcionamento encontram-se registrados 

em nome de terceiros e de pessoas que não detém o 
efetivo poder gerencial ou econômico do negócio.

Em alguns Estados, como em Goiás e no Distri-
to Federal, constatou-se que as atividades de bingo 
e caça-níqueis estão intrinsecamente ligadas às ativi-
dades desenvolvidas anteriormente por bicheiros, que 
teriam firmado parcerias com grupos mafiosos, sendo 
o nome da família Ortiz freqüentemente citado.

Nas várias casas de bingo visitadas pela Polícia 
Federal, foram constatadas as seguintes irregularida-
des: não-apresentação de qualquer comprovante dos 
jogos realizados nos estabelecimentos (muitos alegam 
que as cartelas seriam a comprovação do jogo, mas 
muitas delas sequer trazem a identificação das res-
pectivas casas); cartelas de casas filiais com o CGC 
da empresa matriz, e não da empresa filial; cartelas 
com o CGC de associações de esporte.

A simples apresentação das cartelas, por si só, 
não é suficiente para servir como comprovante do jogo, 
pois em algumas empresas são colocadas em jogo 
séries de cartelas, e, em outras, elas são vendidas 
por unidade. utras empresas usam os dois sistemas 
de venda. Não há, dessa forma, como se ter certeza 
dos valores jogados, pois nem todos os cartões dis-
criminam os valores de cada aposta. 

As empresas se utilizam ainda de outro expedien-
te: após as rodadas, funcionários passam recolhendo 
as cartelas já marcadas, restando, assim, apenas o 
controle do sistema de informática da casa, através 
do qual se obteria os valores de apostas, prêmios e 
outros dados necessários ao Fisco.

As máquinas eletrônicas também não apresentam 
comprovante dos valores gastos. Foi possível consta-
tar em bingos do Distrito Federal que um funcionário 
passava esvaziando os valores das máquinas perio-
dicamente.

Algumas dessas máquinas nem sequer tinham 
qualquer indicação de lacres na parte frontal, apenas 
o sistema de chaves.

Segundo relatório constante do Inquérito nº 
015/2001, a Polícia Federal levantou as seguintes ir-
regularidades fiscais envolvendo os bingos:

“resultados operacionais não declarados”; 
“falta de recolhimento do IRF sobre prêmios e 
sorteios em geral”, “diferença apurada entre o 
valor escriturado e o declarado/pago”; e “falta 
de recolhimento da CSLL”.

Segundo depoimento prestado pelo ex-diretor 
de Operações da Loterj, André Pessoa Laranjeira 
Caldas, à Polícia, “os bingos não informam à Loterj o 
que é arrecadado, tanto no bingo permanente quando 
no eletrônico”.
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Além disso, informou que as MEPs não pos-
suem programas registradores de movimentação e 
arrecadação. Mesmo quando a importação era auto-
rizada, acrescentou, a Receita Federal não exigia tais 
programas.

Essas investigações demonstraram a estreita liga-
ção da “indústria” dos caça-níqueis com a atividade de 
bingo, a qual, estando fora de qualquer fiscalização, por 
não ser mais regulamentada, configura um mecanismo 
eficaz para a sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, 
crime contra a economia popular, crime de falsidade 
ideológica, contrabando, entre outros.

Além disso, muitas casas de bingo oferecem prê-
mios em valor superior ao permitido em lei, que era 
de 51,5% da arrecadação bruta da rodada, incluída a 
parcela do imposto de renda. As empresas que hoje 
funcionam por meio de liminares judiciais ainda preci-
sariam, a rigor, respeitar esse limite.

De uma forma geral, os seguintes crimes estão 
normalmente relacionados à exploração dos jogos de 
bingo:

f) crimes contra a ordem tributária: con-
dutas elencadas no art. 1º da Lei nº 8.137, de 
1990; arrecadação da venda das cartelas ou 
nas máquinas de videobingo (MEPs); tributação 
do valor do prêmio pago ao vencedor; g) crime 
de contrabando (art. 334 do Código Penal): 
importação das máquinas de exploração do 
jogo de azar; h) crime de lavagem de dinheiro 
(art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998):

pagamento de prêmios; investimento nos próprios 
estabelecimentos; i) crime de apropriação indébita pre-
videnciária (art. 168-A do Código Penal): pagamento 
de salários “por fora” aos empregados; j) crimes contra 
a organização do trabalho (arts. 197 a 207 do Código 
Penal) e permanência irregular de estrangeiros (Lei nº 
6.815, de 1980) (...)”

O JOGO E A LAVAGEM DE DINHEIRO

“(...) O modo mais comum para se lavar 
dinheiro por meio do jogo de bingo é com a 
compra de cartelas premiadas, com o corres-
pondente pagamento do imposto de renda. 
Havendo esse acordo entre o agente criminoso 
e a casa de bingo, a operação será registrada 
no sistema como um sorteio comum. A casa 
de bingo também pode lavar dinheiro fazendo 
acordos com os clientes no sentido de registrar 
a maior os prêmios. O MP constatou que várias 
das comunicações efetuadas pelas casas de 
bingo ao COAF superdimensionam os valores 
dos prêmios pagos a vencedores.

No Espírito Santo, por exemplo, o empre-
sário de bingos Marcelo Queiroga responde a 
processo criminal por forjar resultados de bin-
gos, muitas vezes com ganhadores “laranjas”, 
com fins de lavagem de dinheiro. Em certas 
casas de bingo capixabas, várias pessoas eram 
iludidas para figurarem como ganhadoras.

Se a casa de bingo tiver atividade regular 
– ou seja, operar mediante liminar judicial –, a 
casa em si já é um meio de se lavar dinheiro, 
pois oferece uma origem ao montante de pro-
veniência ilícita a ser declarado. Além disso, a 
casa de bingo permite a multiplicação dos ga-
nhos e o escoamento, de difícil detecção pelo 
Fisco, de montantes não-contabilizados.

Lavadores de dinheiro, para esconder 
seus nomes, geralmente abrem empresas em 
ramos que movimentem bastante dinheiro em 
espécie, como uma factoring, um restaurante, 
um hotel, uma prestadora de serviços etc., para 
não precisarem movimentar montantes no sis-
tema bancário em nome próprio. As casas de 
bingos são perfeitas para esse intento.

Os métodos de fiscalização utilizadas 
não são suficientes para detectar a lavagem 
de dinheiro, nos termos expostos. Segundo a 
Loterj, por exemplo, o controle sobre a venda 
de cartelas do bingo tradicional ocorre atra-
vés da conferência dos extratos das rodadas 
realizadas, quando em visitação dos audito-
res às casas de bingo, os quais analisam os 
documentos apresentados visando evitar a 
venda superior a 25 séries ao mesmo cliente 
por rodada. O controle sobre o movimento e 
pagamento de prêmios do bingo tradicional 
verifica-se através da conferência dos extratos 
das rodadas realizadas (Ofício LOTERJ/PRESI 
nº 142, de 12 de maio de 2003).

Segundo relatório da Delegacia da Re-
ceita Federal do Rio de Janeiro, da análise dos 
recibos de pagamentos a ganhadores apresen-
tados pelo contribuinte para a comprovação dos 
prêmios pagos resultou a seguinte conclusão: 
“a) constatou-se que os recidos não possuem 
padronização”; “b)

embora, por método de amostragem, 
tivessem sido exibidos à fiscalização, servin-
do como comprovação, não discriminam, se-
paradamente, de modo a não deixar dúvida, 
os valores correspondentes a prêmio bruto, 
imposto de renda retido e prêmio líquido, con-
forme informa o contribuinte no demonstrativo 
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apresentado” (Ofício nº 3539/2001, SRF da 7a 
Região Fiscal/RJ).

O “giro de apostas” nas casas de bingo, 
momento em que circula uma quantidade ex-
pressiva de dinheiro em espécie sem qualquer 
registro, pois o fluxo é apenas momentâneo, 
abre espaço para qualquer tipo de transação 
informal. (...)”

Recorde-se, ainda, que em 2007 a Operação 
Hurricane da Polícia Federal prendeu diversas autori-
dades policiais e judiciais que teriam envolvimento com 
bicheiros do Estado do Rio de Janeiro. Esta é mais 
uma comprovação da promiscuidade que permeia a 
atividade de jogos ilegais no País.

Outro ponto que me parece equivocado diz com 
a fixação de alíquotas percentuais a incidirem sob os 
“royalties” obtidos com a autorização para a explora-
ção do serviço de bingo, conforme previsto no artigo 
27 do Substitutivo aprovado na Comissão de Finanças 
e Tributação. Ora, é sabido que o custo ou perda pela 
lavagem de dinheiro é certamente superior aos 17% 
por cento cobrados pela exploração, situação que tor-
naria a circulação de recursos ilícitos bastante atrativa 
nesta atividade. Isto seria certamente a atividade mais 
lucrativa para as organizações criminosas.

Por fim, certamente não será com a liberalização 
dos jogos de azar e muito menos com a atividade dos 
bingos que o número de empregos crescerá, que a 
arrecadação de impostos aumentará e o turismo em 
nosso país será fomentado. Em muitas atividades, es-
pecialmente a que o projeto pretende legalizar, os fins 
certamente não justificam os meios.

Diante do exposto, o voto é pela constitucionali-
dade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição dos Projetos de Lei nºs 2.944/2004, 
2.254/2007 e 3.489/2008 e dos substitutivos apresen-
tados pelas Comissões de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria Comércio e de Finanças e Tributação, 
e pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 270/2003, 
1.986/2003, 2.999/2004, 3.492/2004 e 2.429/2007.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Antonio Carlos Biscaia

VOTO EM SEPARADO DO  
DEPUTADO JOÃO CAMPOS

I – Relatório

O projeto de lei nº 270 a exploração /2003, de 
autoria do ilustre deputado Antonio Carlos Mendes 
Thame, proíbe do jogo de bingo em todo o território 
nacional a exploração do jogo na modalidade “bingo 
permanente.”

Em sua justificativa, o autor do projeto trás à co-
lação entendimento de que o jogo de bingo causa de-
pendência física e psicológica, classificando-o como 
uma patologia que atinge, principalmente, mulheres, 
donas-de-casa e pessoas de idade avançada.

Tece afirmações, ainda, que a dependência ao 
jogo de bingo, cujos estabelecimentos figuram como 
verdadeiros cassinos, conduz à dilapidação patrimo-
nial, em prejuízo de inúmeras famílias.

Foram apensadas ao projeto de lei nº 270/2003 
as seguintes propostas:

• Projeto de lei nº 1.986/2003, de autoria 
do deputado Antonio Carlos Biscaia, que pro-
íbe a prática e a exploração do jogo de bingo, 
de caça-níqueis, do jogo do bicho e de outros 
jogos de azar.

• Projeto de lei nº 2.944/2004, de autoria 
do deputado Valdemar Costa Neto, que institui 
normas sobre jogos de bingo em todo o terri-
tório nacional.

• Projeto de lei nº 2.999/2004, de autoria 
do deputado Antonio Carlos Pannunzio, que 
estabelece a proibição da exploração de jogos 
de bingo em todo território nacional. 

• Projeto de lei nº 3.492/2004, de auto-
ria do deputado Neucimar Fraga, que proíbe 
a exploração de todas as modalidades de jo-
gos de bingo e jogos de máquinas eletrônicas 
denominadas “caçaníqueis”.

• Projeto de lei nº 2.254/2007, de autoria 
do deputado Arnaldo Faria de Sá, que dispõe 
sobre a regulamentação de diversões e jogos 
eletrônicos.

• Projeto de lei nº 2.429/2007, de autoria 
do deputado Luiz Carlos Hauly, que proíbe a 
realização de apostas em evento de nature-
za esportiva pela rede mundial de computa-
dores.

• Projeto de lei nº 3.489/2008, de auto-
ria do deputado Arnaldo Faria de Sá e outros, 
que dispõe sobre recursos da exploração dos 
bingos, com a finalidade de angariar recursos 
para a saúde.

Isto posto, das 08 (oito) proposições pensadas,03 
(três) são a favor da mantença do jogo de bingo (Proje-
tos de lei nºs 2.944/2004, 2.254/2007 e 3.489/2008) e 
05 (cinco) são contra a prática e exploração desta es-
pécie de jogo (Projetos de lei nºs 270/2003, 1.986/2003, 
2.999/2004, 3.492/2004 e 2.429/2007).

Foram rejeitados pela Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio – CDEIC – os 
projetos de Lei nºs 270/2003, 1.986/2003, 2.999/2004, 
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3.492/2004 e 2.429/2007 e por ela aprovados os pro-
jetos de lei nºs 2.944/2004, 3.489/2008 e 2.254/2007, 
nos termos do Parecer do Relator, com substitutivo, 
do deputado Vicentinho Alves.

Por sua vez, a Comissão de Finanças e Tributação 
opinou pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária do projeto de lei nº 270/03 e 
dos PL’s nºs 1.986/03, 2.429/07, 2.999/04, 3.492/04, 
apensados; pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária dos PL’s nºs 2.254/07, 2.944/04 
e 3.489/08, apensados, e do Substitutivo da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
e, no mérito, pela rejeição do PL nº 270/03, dos PL’s 
nº 1.986/03, 2.999/04, 3.492/04 e 2.429/07, apensa-
dos, e pela aprovação dos PL’s nºs 2.944/04, 3.489/08 
e 2.254/07, apensados, e do Substitutivo da CDEIC, 
com Substitutivo, nos termos do parecer do relator, de-
putado João Dado, que apresentou complementação 
de voto, contra os votos dos Deputados Luiz Carlos 
Hauly, Eduardo Cunha, Arnaldo Madeira, Pepe Vargas 
e Guilherme Campos. 

É o relatório.

II – Voto 

Após uma análise acurada do teor das proposi-
ções em comento e do voto do eminente Relator, pro-
ponho pequena modificação no substitutivo ofertado 
de maneira que a eficácia da norma em tela se torne 
mais eficaz em face dos objetivos pretendidos. 

Sem adentrarmos nas questões relativas ao jogo 
em si, o jogo de bingo, como qualquer outra atividade 
econômica, é uma fonte de arrecadação de impos-
tos.

Afirma o nobre Relator que, só com as taxas para 
regulamentar o setor, a arrecadação seria de apro-
ximadamente R$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta 
milhões de reais), sem contar os impostos normais, 
além do fato de que esta atividade geraria inúmeros 
empregos.

Dessas afirmações, lembramos aos caros pares 
que, tanto o aumento da arrecadação como a ampliação 
do número de empregos, são fatores preponderantes 
para a Segurança Pública. O primeiro (aumento da ar-
recadação) se trata de condição essencial à remune-
ração digna dos operadores da Segurança Pública e 
ao investimento em equipamentos e formação desses 
profissionais.todos sabemos que o mais grave problema 
da segurança pública em nosso país é a ausência de 
financiamento vinculado e a destinação de recursos 
em volume correspondente à demanda.

Feitas estas considerações, temos que, diante 
da crescente onda de violência que nos assola, seria 
por demais valioso para a Nação, além do sempre ne-
cessário investimento e suporte para a área da Saúde, 
carrearmos parte dos recursos auferidos com a arreca-
dação pretendia para a área da Segurança Pública.

Não se trata de priorizar uma área em detrimen-
to de outra, apenas de partilhar importantes recursos 
para as áreas mais carentes de investimento e de va-
lorização de seus profissionais.

Sendo assim, nos permitimos sugerir ao nobre 
Relator que adote em seu parecer, a emenda modifi-
cativa em anexo que ora ofertamos.

Sala da Comissão, de de 2009. – Deputado João 
Campos, PSDB/GO.

EMENDA MODIFICATIVA Nº ....

Dê-se ao art. 30 do Substitutivo ao Projeto de Lei 
nº 2.254/2007 a seguinte redação:

“Art. 30. Pela autorização para explora-
ção do serviço de bingos o poder conceden-
te será remunerado mediante cobrança de 
royalties de valor equivalente a 15%(quinze 
por cento) da receita prevista no art. 6º desta 
Lei, que serão integralmente aplicados, em 
partes iguais, em programas de saúde e nas 
atividades de segurança pública dos entes 
públicos adiante citados, e serão distribuídos 
da seguinte maneira:

I –  .........................................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. ....................................
 ....................................................... ......”

Sala da Comissão, de de 2009. – Deputado João 
Campos, PSDB/GO.

VOTO EM SEPARADO DO  
Deputado MARCELO ITAGIBA

I – Relatório

Trata-se do projeto de lei nº 270 a exploração 
/2003, de autoria do ilustre deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame, que proíbe do jogo de bingo, tendo em 
vista causar dependência física e psicológica, como 
um vício que atinge, principalmente, mulheres, donas-
de-casa e pessoas de idade avançada, conduzindo a 
dilapidação patrimonial dessas pessoas e à ruína de 
suas famílias.

Em razão da identidade e natureza da matéria, 
foram apensadas ao projeto de lei nº 270/2003:
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• Projeto de lei nº 1.986/2003, de autoria 
do deputado Antonio Carlos Biscaia, que pro-
íbe a prática e a exploração do jogo de bingo, 
de caça-níqueis, do jogo do bicho e de outros 
jogos de azar; 

• Projeto de lei nº 2.944/2004, de autoria 
do deputado Valdemar Costa Neto, que institui 
normas sobre jogos de bingo em todo o terri-
tório nacional; 

• Projeto de lei nº 2.999/2004, de autoria 
do deputado Antonio Carlos Pannunzio, que 
estabelece a proibição da exploração de jogos 
de bingo em todo território nacional; 

• Projeto de lei nº 3.492/2004, de auto-
ria do deputado Neucimar Fraga, que proíbe 
a exploração de todas as modalidades de jo-
gos de bingo e jogos de máquinas eletrônicas 
denominadas “caça-níqueis”; 

• Projeto de lei nº 2.254/2007, de autoria 
do deputado Arnaldo Faria de Sá, que dispõe 
sobre a regulamentação de diversões e jogos 
eletrônicos; 

• Projeto de lei nº 2.429/2007, de autoria 
do deputado Luiz Carlos Hauly, que proíbe a 
realização de apostas em evento de nature-
za esportiva pela rede mundial de computa-
dores; e 

• Projeto de lei nº 3.489/2008, de auto-
ria do deputado Arnaldo Faria de Sá e outros, 
que dispõe sobre recursos da exploração dos 
bingos, com a finalidade de angariar recursos 
para a saúde.

Das referidas propostas, 3 são a favor (Proje-
tos de lei nºs 2.944/2004, 2.254/2007 e 3.489/2008) 
e 5 contra (Projetos de lei nºs 270/2003, 1.986/2003, 
2.999/2004, 3.492/2004 e 2.429/2007) a prática e ex-
ploração dos jogos que especificam.

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio – CDEIC – rejeitou os projetos de 
Lei nºs 270/2003, 1.986/2003, 2.999/2004, 3.492/2004 
e 2.429/2007 e aprovou projetos de lei nºs 2.944/2004, 
3.489/2008 e 2.254/2007, apensados, nos termos do 
Parecer do Relator, com substitutivo, do deputado Vi-
centinho Alves.

A Comissão de Finanças e Tributação opinou pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminui-
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e or-
çamentária do projeto de lei nº 270/03 e dos PL’s nºs 
1.986/03, 2.429/07, 2.999/04, 3.492/04, apensados; 
pela compatibilidade e adequação financeira e orça-

mentária dos PL’s nºs 2.254/07, 2.944/04 e 3.489/08, 
apensados, e do Substitutivo da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; e, 
no mérito, pela rejeição do PL nº 270/03, dos PL’s nº 
1.986/03, 2.999/04, 3.492/04 e 2.429/07, apensados, 
e pela aprovação dos PL’s nºs 2.944/04, 3.489/08 e 
2.254/07, apensados, e do Substitutivo da CDEIC, 
com Substitutivo.

Na Comissão de Constituição e Justiça, o Re-
lator Deputado Régis de Oliveira, manifestou-se pela 
constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica 
legislativa e, no mérito, pela rejeição dos projetos de 
lei nºs 270/2003, 1.986/2003, 2.999/2004, 3.492/2004 
e 2.429/2007; pela constitucionalidade, juridicidade, 
adequada técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação dos projetos de lei nºs 2.944/2004, 2.254/2007 
e 3.489/2008 e dos substitutivos apresentados pelas 
Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio e de Finanças e Tributação, nos termos da 
emenda que apresentou.

É o relatório.

II – Voto 

Trata-se de matéria de competência exclusiva 
da União, sumulada pelo Supremo Tribunal Federal 
(Súmula Vinculante nº 02), no sentido de que “é in-
constitucional a lei ou ato normativo estadual ou dis-
trital que disponha sobre sistemas de consórcios e 
sorteios, inclusive bingos e loterias”. A questão não 
é, pois, trivial. 

Mas, no mérito, oriento meu entendimento, a 
partir da função precípua do Estado de prestar servi-
ços públicos a fim de promover o bem comum, o que, 
a nosso ver, não pode ser compatibilizado com a ex-
ploração de jogos de azar que, até o momento, a so-
ciedade brasileira tem admitido como algo que atenta 
contra a ordem pública.

A despeito dos argumentos do Relator, Deputado 
Régis de Oliveira, valho-me da posição da Associação 
Nacional dos Procuradores da República3, no sentido 
de que a regra no ordenamento jurídico brasileiro é a 
proibição do jogo, conforme dispõe o art. 50 do Decre-
to-Lei nº 3.688/1941.

É que a minha experiência profissional, na con-
dição de Delegado da Polícia Federal, leva-me a crer 
que, apesar de todos os cuidados tomados pelo Re-
lator, a Lei não será capaz de evitar a instalação de 
condutas criminosas que sempre se instalam às voltas 
da exploração dos jogos de azar.

3  Exarada em nota técnica (ref. Projeto de Lei do Senado 
nº 472/2007).
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Tratando-se de contravenção penal, este tipo de 
atividade não deve configurar a atividade econômica 
de livre iniciativa a que se referem os arts. 5º, inciso 
XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. 
Configurando-se ilícito penal, não pode, a nosso ver, 
constituir-se em exercício da liberdade individual ou 
da livre empresa. 

Isto posto, manifesto-me pela constitucionalidade, 
juridicidade, adequada técnica legislativa e, no méri-
to, pela rejeição dos projetos de lei nºs 2.944/2004, 
2.254/2007 e 3.489/2008, dos substitutivos apresen-
tados pelas Comissões de Desenvolvimento Econômi-
co, Indústria e Comércio e de Finanças e Tributação, 
bem como da emenda apresentada pelo Relator, nesta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, e 
pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação dos projetos de 
lei nºs 270/2003, 1.986/2003, 2.999/2004, 3.492/2004 
e 2.429/2007, na redação dada pelo Projeto de Lei 
nº 270/2003, de autoria do Deputado Antônio Carlos 
Mendes Thame.

Sala da Comissão, Brasília – DF, de setembro de 
2009. – Marcelo Itagiba, Deputado Federal – PMDB/RJ

Ofício 232/2009-JC

Brasília, 16 de setembro de 2009 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
(Do Senhor Deputado Jefferson Campos PTB/SP)

Senhor Presidente da Comissão de Constituição 
Justiça e Cidadania de acordo com Art. 182, Parágrafo 
único, solicito que fique registrado nos anais da Casa 
meu voto contrário ao PL 270/2003 e o Substitutivo 
apresentado.

Justificativa 

Quero expressar meu voto contrário ao Substitu-
tivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio, do PL 2944/2004, do PL 3489/2008 
e do PL 2254/2007, apensados, nos termos do subs-
titutivo da Comissão de Finanças e Tributação, com 
subemenda ao projeto de lei nº 270/03 que autoriza o 
funcionamento dos bingos em todo o território nacio-
nal e seu substitutivo.

Acredito que o jogo de azar é um mal que tem 
trazido malefícios á milhões de pessoas, fazendo com 
que muitas vezes até mesmo os lares da família se-
jam destruídas.

Somam-se exemplos de pessoas que tem nesse 
vício, sua auto-estima e até suas posses dilapidadas, 
por um desejo incontrolável de jogar.

Por esta razão me posiciono contrariamente á 
legalização dos bingos e de outros tipos de jogos de 
azar, justificando assim meu voto contrário.

Sala das sessões de de 2009. – Deputado Je-
fferson Campos, PTB-SP.

PROJETO DE LEI Nº 3.256-B, DE 2004 
(Do Sr. Geraldo Resende)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
atendimento fisioterapêutico pelas equipes 
do Programa de Saúde da Família; tendo pa-
receres: da Comissão de Seguridade Social 
e Família, pela aprovação deste, da Emenda 
1/2007 apresentada na Comissão, e do PL 
4261/2004, apensado, com substitutivo (rela-
tor: DEP. ALCENI GUERRA); e da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela inadequação 
financeira e orçamentária deste e do Subs-
titutivo da Comissão de Seguridade Social 
e Família, e pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária do de nº 4.261/04, apensado 
(relator: DEP. AELTON FREITAS).

Despacho: Às Comissões de Seguri-
dade Social e Família; Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD); e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do De-
putado Geraldo Resende, tem por objetivo obrigar ao 
Sistema Único de Saúde – SUS o oferecimento do 
serviço de fisioterapia e terapia ocupacional pelo Pro-
grama de Saúde da Família – PSF.

Apreciado na Comissão de Seguridade Social 
e Família, a proposta foi aprovada por unanimidade, 
nos termos do Substitutivo apresentado pelo Relator, 
Deputado Alceni Guerra. O Substitutivo incorpora à 
proposição principal as principais contribuições do 
apenso Projeto de Lei nº 4.261, de 2004 e da Emenda 
nº1, de 2007, ambos de autoria da Deputada Gorete 
Pereira, ao mesmo tempo em que rejeita o também 
apenso Projeto de Lei nº 1.125, de 2007, de autoria 
do Deputado Vital do Rêgo Filho.
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No dia 29 de fevereiro de 2008, foi deferido re-
querimento de retirada de tramitação do PL nº 1.125, 
de 2007

Encaminhado à Comissão de Finanças e Tributa-
ção, fomos honrados com a designação para relatá-lo. 

Aberto o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas. 

É o relatório.

II – Voto do Relator 

Cabe a esta Comissão apreciar a proposição quan-
to à sua compatibilidade com o plano plurianual e a lei 
de diretrizes orçamentárias, e quanto à sua adequação 
com orçamento anual, nos termos do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados (RI, arts. 32, X, “h” e 53, II) 
e de Norma Interna da Comissão de Finanças e Tribu-
tação, que “estabelece procedimentos para o exame de 
compatibilidade ou adequação orçamentária e financei-
ra”, aprovada pela CFT em 29 de maio de 1996.

Nos termos da letra h do inciso X do art. 32 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD, 
cabe a esta Comissão o exame dos “aspectos financei-
ros e orçamentários públicos de quaisquer proposições 
que importem aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou 
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual.”

O Substitutivo aprovado prevê que o gestor do 
SUS, de cada esfera de governo, definirá a forma de 
inserção e de participação dos profissionais de fisiote-
rapia e terapia ocupacional nas equipes do PSF, e que 
os recursos para custeios dessas atividades advirão 
do “Bloco de Atenção Básica” constante da Portaria 
GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007. 

Diante do exposto, voto pela inadequação orça-
mentária e financeira do principal, PL 3.256 de 2004 
e do Substitutivo da Comissão de seguridade Social 
e Família, e pela não implicação em aumento ou dimi-
nuição de despesas ou receitas públicas do apensado, 
PL nº 4.261 de 2004. 

Sala da Comissão, 23 de junho de 2009. – De-
putado Aelton Freitas, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela ina-
dequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 
3.256-A/04 e do Substitutivo da Comissão de Seguridade 
Social e Família, e pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira 
e orçamentária do PL nº 4.261/04, apensado, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Aelton Freitas.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: Vig-
natti, Presidente; Luiz Carlos Hauly e Félix Mendonça, 
Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, Andre 
Vargas, Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, Ciro Pe-
drosa, Eduardo Amorim, Geraldinho, Gladson Cameli, 
Guilherme Campos, João Dado, João Pizzolatti, Júlio 
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, Marcelo Castro, 
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo 
Barros, Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Sil-
vio Costa, Vicentinho Alves, Virgílio Guimarães, Wilson 
Santiago, João Magalhães. 

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Vignatti, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.533-A, DE 2007 
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Obriga a rescisão de todos os contra-
tos de seguros acessórios ou vinculados a 
cartão de crédito ou de débito, quando soli-
citado o cancelamento do respectivo cartão 
pelo seu titular e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor, pela aprovação deste, da Emen-
da apresentada na Comissão e da Emenda 
apresentada ao substitutivo, com substitu-
tivo (relator: DEP. FILIPE PEREIRA).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se a seguinte redação ao Projeto de Lei nº 
2.533, de 2007:

“O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O cancelamento de contrato de 

emissão e utilização cartão de crédito soli-
citado pelo consumidor, obriga o emissor do 
cartão a:

I – rescindir de imediato todos os contra-
tos e serviços acessórios ao contrato de emis-
são e utilização de cartão, salvo expressa ma-
nifestação em contrário do titular do cartão.

II – processar o cancelamento, no ato da 
solicitação de cancelamento, feita pelo titular 
do cartão, por meio telefônico ou por qualquer 
outra forma de comunicação em tempo real., 
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suspendendo-se, inclusive, a cobrança de fu-
turas parcelas de prêmios de seguros

§ 1º A rescisão definitiva do contrato 
doptare emissão e utilização do cartão de 
crédito dar-se-á após a liquidação efetiva do 
saldo devedor do titular perante o emissor de 
cartão, incluindo as parcelas a vencer de com-
pras realizadas pela modalidade parcelado 
com juros e parcelado sem juros, saques em 
dinheiro, pagamento de contas, transações 
internacionais, valores referentes a prêmios 
de seguros e outras aquisições, feitas pelos 
portadores de cartão, ainda pendentes de 
processamento.

§ 2º A fatura final com o saldo devedor a 
ser quitado, em razão da rescisão do contrato 
de emissão e utilização do cartão de crédito, 
terá a mesma data de vencimento da fatura 
mensal do cartão cancelado.

Art. 2º Esta lei entra em vigor 90 dias 
após a data de sua publicação.”

Justificação

A medida trazida pelo projeto representa impor-
tante avanço em defesa dos direitos dos consumidores, 
motivo que nos leva a hipotecar todo apoio em direção 
da sua aprovação.

Entendemos que a proposta merece apenas ajus-
tes pontuais sobre os quais passamos a discorrer. 

Há que se distinguir os seguros inerentes à uti-
lização do cartão (seguro contra perda, extravio, furto 
ou roubo do cartão) daqueles contratados diretamente 
pelo Cliente com as Seguradoras (de pagamento de 
benefício ou indenização, em caso de desemprego; de 
vida, premiável ou não; de saúde e cobertura hospita-
lar; de riscos ou danos a imóvel residencial).

Por ser inerente ao produto, o seguro contra perda, 
roubo, furto ou extravio do cartão é automaticamente 
cancelado no momento do cancelamento do cartão.

No entanto, os seguros e serviços que são con-
tratados pelo titular de cartão diretamente com as 
Seguradoras e com outros prestadores de serviços, 
cujo meio de pagamento é o cartão de crédito devem 
seguir as regras contratadas com os respectivos for-
necedores. 

O cancelamento automático pelo emissor de 
cartão, de tais seguros ou serviços, pode acarretar 
prejuízos ao titular, em razão da perda de carência, a 
exemplo do seguro saúde, seguros vinculados a sor-
teios, capitalização, etc.

Tais tipos de seguros podem envolver negocia-
ções e contratos específicos, distintos do contrato de 
emissão e utilização do cartão em que a emissora do 

cartão não tem qualquer relação ou conhecimento, já 
que o emissor do cartão não tem participação em tais 
negociações, atuando apenas como meio de paga-
mento escolhido pelo titular de cartão.

Em razão disso, o emissor deverá informar com 
clareza ao titular, os eventuais riscos decorrentes do 
cancelamento solicitado e oferecer, quando possível, a 
opção de continuar ou não com o seguro ou o serviço, 
direcionando o titular para contatar diretamente o for-
necedor de serviço ou a Seguradora para saber todas 
as conseqüências decorrentes do cancelamento.

O § 2º do texto original, determina que o emissor 
do cartão deve abater ou reembolsar o valor do prêmio 
pago na fatura imediatamente anterior, proporcional-
mente ao período mensal da cobertura transcorrido 
até a data da solicitação de cancelamento do cartão 
ou a data da efetivação do cancelamento solicitado. 
Isso se torna inviável para o emissor de cartão, uma 
vez que é a Seguradora que acompanha a execução 
dos termos do Contrato de Seguros. Na maioria das 
vezes os emissores de cartão desconhecem o intei-
ro teor do Contrato de seguros, pois atuam somente 
como meio eletrônico de pagamento, escolhido pelo 
titular de cartão. 

Independente da rescisão, os débitos já con-
traídos devem ser honrados na data da última fatura 
disponibilizada para o titular de cartão, sob pena de 
inadimplência que poderá acarretar transtornos dos 
mais diversos para os consumidores. O titular pode ter 
compras parceladas (com ou sem juros), cujos valores 
serão consolidados e incluídos na fatura final.

Essa é a razão da proposta de alteração do § 2º 
e da exclusão do § 3º Em tais casos, o caminho mais 
benéfico para o titular é conversar diretamente com a 
Seguradora.

Por fim, sugerimos restringir o âmbito da legis-
lação a Cartão de crédito, considerando que o cartão 
de débito é emitido por banco e vinculado a uma conta 
corrente. Para tal inclusão seria necessária a aprova-
ção de Lei complementar.

Sala da Comissão, 30 de março de 2009. – 
Deputado Paes Landim.

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe de autoria do De-
putado Antônio Carlos Mendes Thame tem o objetivo 
de disciplinar o relacionamento contratual entre o con-
sumidor e as administradoras de cartões de débito e 
de crédito, estabelecendo uma série de regras para a 
hipótese de rescisão do respectivo contrato, na qual 
seriam cancelados definitivamente quaisquer serviços 
e produtos acessórios eventualmente contratados.
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Em novo despacho, datado de 6 de fevereiro do 
corrente ano, proferido pelo Excelentíssimo Presidente 
da Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer, a 
proposição foi desapensada do PL nº 219, de 2007, e 
distribuída a esta Comissão e, em seguida, às Comis-
sões de Finanças e Tributação; Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

No prazo regimental, foi apresentada uma úni-
ca emenda substitutiva pelo Deputado Paes Landim, 
que propõe alterações substanciais no projeto de lei 
em apreço, especialmente no tocante à melhoria na 
técnica legislativa da proposição em alguns de seus 
dispositivos, além de suprimir a menção à expressão 
“cartão de débito”, ampliando ainda o vacatio legis 
da futura lei para o prazo de noventa dias após a sua 
data de publicação. 

II – Voto do Relator

A proposição se reveste de alto interesse para 
esta Comissão uma vez que trata de uma problemáti-
ca que tem afetado diariamente milhares de brasilei-
ros que utilizam os produtos cartões de crédito e de 
débito, na medida em que esses consumidores vêm 
sofrendo uma série de abusos e desrespeito por parte 
das administradoras de cartões.

Os abusos chegaram a um estágio insuportável 
e a cobrança de inúmeros serviços não solicitados 
pelo consumidor – já em flagrante afronta ao inciso III 
do art. 39 do Código de Proteção e Defesa do Consu-
midor4 – se constitui numa prática abusiva e inaceitá-
vel por parte dessas administradoras de cartões, que 
vêm atuando impunemente e sem qualquer controle 
do Estado.

O Projeto de Lei nº 2.533/07 é, portanto, extrema-
mente oportuno e seu mérito carece de uma apreciação 
mais profunda nesta Comissão, a fim do Poder Legisla-
tivo preencher essa lacuna legal que há em relação à 
atuação das administradoras de cartão de crédito em 
seu relacionamento comercial com seus clientes. 

No entanto, em que pese o relevante mérito da 
proposição, julgamos que a fórmula proposta pelo 
ilustre Deputado Antônio Carlos Mendes Thame ne-
cessita de aperfeiçoamentos, seja no tocante à forma 
e à técnica legislativa, seja em questões de conteúdo 
e mérito, uma vez que devemos adequar a proposi-
ção à legislação consumerista em vigor. Por tal razão, 
estamos apresentando, anexo, um substitutivo que 
pretende aprimorar o PL nº 2.533/07.

<?>  Lei nº 8.078, de 11/09/90 – “Art. 39. É vedado ao forne-
cedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qual-
quer produto, ou fornecer qualquer serviço;” 

O Deputado Paes Landim apresentou uma emen-
da substitutiva que, de certo modo, corrige algumas 
das imprecisões do projeto de lei sob apreço, princi-
palmente no aspecto da boa técnica legislativa, mas 
ainda assim persistem algumas outras questões que 
buscamos corrigir em nosso substitutivo anexo.

Parece-nos que a redação da emenda substitutiva 
do Deputado Paes Landim deve ser a espinha dorsal do 
substitutivo, com o acréscimo de algumas referências 
ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, em nosso substitutivo, entre ou-
tros modificações, destacamos que foi acrescentado 
um novo parágrafo 1º ao art. 1º da proposição, me-
lhor disciplinando a rescisão definitiva do contrato de 
emissão e utilização do cartão de crédito ou de débi-
to, determinando que um cópia será encaminhada ao 
consumidor em sessenta dias da solicitação. Tal resci-
são acontecerá somente após a liquidação efetiva do 
saldo devedor do titular perante o emissor do cartão, 
quando incluirá necessariamente:

I – eventuais parcelas a vencer de com-
pras realizadas de forma:

parcelada com juros, quando será feita, 
de ofício, a redução proporcional desses juros, 
na forma assegurada no § 2º do art. 52 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

parcelado sem juros;
II – saques em dinheiro;
III – pagamento de contas de titularidade 

de terceiros que tenham sido colocadas em 
débito automático no respectivo cartão por 
ordem do consumidor, exceto se este assumir 
a expressa e integral responsabilidade pela 
quitação dessas contas;

IV – compras e outras transações feitas 
no exterior;

V – outras aquisições ou compras ainda 
pendentes de processamento, desde que te-
nham sido comprovadamente realizadas pelo 
consumidor até o exato momento que antecede 
o respectivo cancelamento do cartão.

Incluímos ainda outro dispositivo importante, a 
nosso ver, que diz respeito à inclusão de qualquer pro-
duto ou serviço no cartão de crédito ou de débito por 
parte da empresa administradora de cartão de crédito 
ou de débito, sem a expressa autorização por escrito do 
consumidor. Tal atitude das administradoras de cartões 
passará a constituir uma prática abusiva, já definida 
no inciso III, do art. 39, da Lei nº 8.078/90.

Por fim, o substitutivo traz uma cláusula punitiva 
e coercitiva para o cumprimento da lei, ao prever que 
a não observância da lei sujeitará a empresa infratora, 
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administradora e emissora de cartão de crédito ou de 
débito, ao pagamento de uma indenização ao consumi-
dor no valor equivalente ao comprovado prejuízo finan-
ceiro que lhe for causado, além do pagamento de multa, 
a ser definida pelo órgão de defesa do consumidor, na 
forma dos arts. 56, I, e 57, da Lei nº 8.078/90.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PL 
nº 2.533, de 2007, bem como da emenda substitutiva 
apresentada pelo Deputado Paes Landim, na forma 
de nosso substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 22 de abril de 2009. – Depu-
tado Filipe Pereira, Relator.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

O projeto de lei em epígrafe passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 1º O cancelamento de contrato de 
emissão e utilização cartão de crédito ou de 
débito solicitado pelo consumidor, obriga a em-
presa administradora e emissora do cartão a:

I – rescindir de imediato todos os contra-
tos e serviços acessórios ao contrato de emis-
são e utilização de cartão, salvo expressa ma-
nifestação em contrário do titular do cartão. 

II – processar o imediato cancelamento, 
no ato da solicitação de cancelamento, feita 
pelo titular do cartão, por meio telefônico ou 
por qualquer outra forma eletrônica de co-
municação em tempo real, suspendendo-se, 
inclusive, a cobrança de futuras parcelas de 
serviços acessórios, especialmente prêmios 
de seguros de qualquer espécie.

§ 1º A rescisão definitiva do contrato de 
emissão e utilização do cartão de crédito ou de 
débito, cuja cópia será encaminhada ao con-
sumidor em até 60 (sessenta) dias contados 
de sua solicitação, dar-se-á após a liquidação 
efetiva do saldo devedor do titular perante o 
emissor do cartão e incluirá:

I – eventuais parcelas a vencer de com-
pras realizadas de forma:

parcelada com juros, quando será feita, 
de ofício, a redução proporcional desses juros, 
na forma assegurada no § 2º do art. 52 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

parcelado sem juros;
II – saques em dinheiro;
III – pagamento de contas de titularidade 

de terceiros que tenham sido colocadas em 
débito automático no respectivo cartão por 
ordem do consumidor, exceto se este assumir 
a expressa e integral responsabilidade pela 
quitação dessas contas;

IV – compras e outras transações feitas 
no exterior;

V – outras aquisições ou compras ainda 
pendentes de processamento, desde que te-
nham sido comprovadamente realizadas pelo 
consumidor até o exato momento que antecede 
o respectivo cancelamento do cartão. 

§ 2º A fatura final com o respectivo o 
saldo devedor a ser quitado, em razão da res-
cisão do contrato de emissão e utilização do 
cartão de crédito ou de débito, terá a mesma 
data de vencimento da fatura mensal do car-
tão cancelado.

Art. 2º A inclusão de qualquer produto ou serviço 
no cartão de crédito ou de débito por parte da empresa 
administradora de cartão de crédito ou de débito, sem a 
expressa autorização por escrito do consumidor, cons-
titui prática abusiva, definida no inciso III, do art. 39, da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e sujeita o 
infrator às penas previstas naquela legislação.

Art. 3º O descumprimento desta lei sujeita a em-
presa infratora, administradora e emissora de cartão 
de crédito ou de débito, ao pagamento de indenização 
ao consumidor no valor equivalente ao comprovado 
prejuízo financeiro que lhe for causado, além do pa-
gamento de multa, a ser definida pelo órgão de defesa 
do consumidor, na forma dos arts. 56, I, e 57, da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º Esta lei entra em vigor no prazo de 60 
(sessenta) dias de sua publicação oficial.”

Sala da Comissão, 22 de abril de 2009. – Depu-
tado Filipe Pereira, relator.

EMENDA Nº

Acrescente-se ao art. 2º do Substitutivo, o se-
guinte parágrafo único:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. O pagamento com o 

cartão de crédito é considerado pagamento 
à vista, sendo vedado ao estabelecimento 
credenciado impor ao portador de cartão de 
crédito condições ou preços diferenciados dos 
preços à vista ou oferecer descontos ou outras 
vantagens ao portador de cartão de crédito, 
impondo como condição que o pagamento 
seja efetuado em dinheiro, cheque ou qualquer 
outra forma de pagamento.”

Justificação

Os PROCON’s de todo o país, juntamente com 
o Pró-Teste e o Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor do Ministério da Justiça combatem a 
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tentativa dos empresários de impor aos consumidores 
preços maiores quando estes optam por pagar suas 
compras com cartão de crédito.

Acreditamos que é oportuno estipular que tal prá-
tica seja considerada abusiva por ferir os interesses 
dos consumidores. Desse modo, há que se estabelecer 
na lei que a compra realizada por meio de cartão de 
crédito é considerada pagamento à vista. 

Sala da Comissão, 22 de abril de 2009. – Júlio 
Delgado, Deputado Federal – PSB/MG

PARECER À EMENDA AO SUBSTITUTIVO

Em 22 de abril do ano corrente, apre-
sentamos a esta Comissão de Defesa do 
Consumidor nosso parecer ao Projeto de 
Lei nº 2.533, de 2007, favorável à sua apro-
vação, na forma de um substitutivo. 

Aberto o prazo regimental para emendas, a partir 
de 24 de abril a 06 de maio do ano corrente, foi ofe-
recida uma única emenda, de autoria do Deputado 
Júlio Delgado.

Esta emenda propõe que o pagamento com o 
cartão de crédito seja considerado como pagamen-
to à vista, vedando ao estabelecimento credenciado 
impor ao consumidor portador de cartão de crédito 
condições ou preços diferenciados dos preços à vis-
ta ou lhe oferecer descontos ou outras vantagens, 
impondo-lhe ainda como condição que o pagamento 
seja efetuado em dinheiro, cheque ou qualquer outra 
forma de pagamento.

Concordamos inteiramente com o Deputado Júlio 
Delgado no mérito de sua emenda pois é realmente 
um absurdo a diferenciação de preços que é cometida 
por alguns estabelecimentos comerciais quando o con-
sumidor se propõe a pagar sua compra por intermédio 
de cartão de crédito. A problemática já vem de muitos 
anos e faz-se necessário disciplinar, em definitivo, no 
corpo da lei essa questão, para que não haja mais 
prejuízo ou discriminação ao consumidor que utiliza 
cartão de crédito em suas compras.

A emenda merece, portanto, nosso apoio e acolhi-
da, razão pela qual a acatamos integralmente, apenas 
fazendo alguns reparos em sua redação por questão 
da boa técnica legislativa.

Em face do exposto, decidimos acatar integral-
mente a emenda apresentada pelo nobre Deputado 
Júlio Delgado. Entendemos que a melhor forma de 
fazê-lo é propondo a esta Comissão a aprovação do 
PL nº 2.533/07, na forma de um segundo substitutivo 
anexo.

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Filipe Pereira, Relator PSC/RJ.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 2.533, DE 2007

Obriga a rescisão de todos os contra-
tos de seguros acessórios ou vinculados a 
cartão de crédito ou de débito, quando soli-
citado o cancelamento do respectivo cartão 
pelo seu titular e dá outras providências

O projeto de lei em epígrafe passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 1º O cancelamento de contrato de 
emissão e utilização cartão de crédito ou de 
débito solicitado pelo consumidor, obriga a 
empresa administradora e emissora do car-
tão a:

I – rescindir de imediato todos os contra-
tos e serviços acessórios ao contrato de emis-
são e utilização de cartão, salvo expressa ma-
nifestação em contrário do titular do cartão. 

II – processar o imediato cancelamento, 
no ato da solicitação de cancelamento, feita 
pelo titular do cartão, por meio telefônico ou 
por qualquer outra forma eletrônica de co-
municação em tempo real, suspendendo-se, 
inclusive, a cobrança de futuras parcelas de 
serviços acessórios, especialmente prêmios 
de seguros de qualquer espécie.

§ 1º A rescisão definitiva do contrato de 
emissão e utilização do cartão de crédito ou de 
débito, cuja cópia será encaminhada ao con-
sumidor em até 60 (sessenta) dias contados 
de sua solicitação, dar-se-á após a liquidação 
efetiva do saldo devedor do titular perante o 
emissor do cartão e incluirá:

I – eventuais parcelas a vencer de com-
pras realizadas de forma:

a) parcelada com juros, quando será feita, 
de ofício, a redução proporcional desses juros, 
na forma assegurada no § 2º do art. 52 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

b) parcelado sem juros;
II – saques em dinheiro;
III – pagamento de contas de titularidade 

de terceiros que tenham sido colocadas em 
débito automático no respectivo cartão por 
ordem do consumidor, exceto se este assumir 
a expressa e integral responsabilidade pela 
quitação dessas contas;

IV – compras e outras transações feitas 
no exterior;

V – outras aquisições ou compras ainda 
pendentes de processamento, desde que te-
nham sido comprovadamente realizadas pelo 
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consumidor até o exato momento que antecede 
o respectivo cancelamento do cartão. 

§ 2º A fatura final com o respectivo o 
saldo devedor a ser quitado, em razão da res-
cisão do contrato de emissão e utilização do 
cartão de crédito ou de débito, terá a mesma 
data de vencimento da fatura mensal do car-
tão cancelado.

Art. 2º A inclusão de qualquer produto ou serviço 
no cartão de crédito ou de débito por parte da empresa 
administradora de cartão de crédito ou de débito, sem a 
expressa autorização por escrito do consumidor, cons-
titui prática abusiva, definida no inciso III, do art. 39, da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e sujeita o 
infrator às penas previstas naquela legislação.

Parágrafo único. O pagamento com o cartão de 
crédito é considerado pagamento à vista, sendo vedado 
ao estabelecimento credenciado impor ao consumidor 
portador de cartão de crédito condições ou preços di-
ferenciados dos preços à vista ou lhe oferecer descon-
tos ou outras vantagens, impondo-lhe como condição 
que o pagamento seja efetuado em dinheiro, cheque 
ou qualquer outra forma de pagamento.

Art. 3º O descumprimento desta lei sujeita a em-
presa infratora, administradora e emissora de cartão 
de crédito ou de débito, ao pagamento de indenização 
ao consumidor no valor equivalente ao comprovado 
prejuízo financeiro que lhe for causado, além do pa-
gamento de multa, a ser definida pelo órgão de defesa 
do consumidor, na forma dos arts. 56, I, e 57, da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º Esta lei entra em vigor no prazo de 60 
(sessenta) dias de sua publicação oficial.”

Sala da Comissão, 27 de maio de 2009. – Depu-
tado Filipe Pereira, PSC/RJ.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em reunião da Comissão de Defesa do Consu-
midor, realizada hoje, acatei as seguintes sugestões 
do nobre Deputado José Carlos Araújo, apresenta-
daS durante a discussão do meu parecer ao Projeto 
de Lei nº 2.533, de 2007: a) suprimir, do inc. I do art. 
1º do Substitutivo que apresentei, a expressão “salvo 
expressa manifestação em contrário do titular do car-
tão”; b) suprimir, no inc. III da letra “b” do §1º do art. 1º 
do Substitutivo, a expressão “exceto se este assumir 
a expressa e integral responsabilidade pela quitação 
dessas contas”; c) suprimir, no art. 2º do Substitutivo, 
a expressão “por escrito”, após a expressão “..., sem 
a expressa autorização”.

Nosso voto é, portanto, pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 2.533/2007, da Emenda nº 1/09, apre-
sentada a ele e da Emenda nº 1/09 apresentada ao 

substitutivo, com o substitutivo anexo, contemplando 
as alterações propostas.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2009. – 
Deputado Filipe Pereira, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 2.533, de 2007

Obriga a rescisão de todos os contra-
tos de seguros acessórios ou vinculados 
a cartão de crédito ou de débito, quando 
solicitado o cancelamento do respectivo 
cartão pelo seu titular e dá outras provi-
dências.

O Projeto de Lei em epígrafe passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 1º O cancelamento de contrato de 
emissão e utilização cartão de crédito ou de 
débito solicitado pelo consumidor, obriga a 
empresa administradora e emissora do car-
tão a:

I – rescindir de imediato todos os con-
tratos e serviços acessórios ao contrato de 
emissão e utilização de cartão. 

II – processar o imediato cancelamento, 
no ato da solicitação de cancelamento, feita 
pelo titular do cartão, por meio telefônico ou 
por qualquer outra forma eletrônica de co-
municação em tempo real, suspendendo-se, 
inclusive, a cobrança de futuras parcelas de 
serviços acessórios, especialmente prêmios 
de seguros de qualquer espécie.

§ 1º A rescisão definitiva do contrato de 
emissão e utilização do cartão de crédito ou de 
débito, cuja cópia será encaminhada ao con-
sumidor em até 60 (sessenta) dias contados 
de sua solicitação, dar-se-á após a liquidação 
efetiva do saldo devedor do titular perante o 
emissor do cartão e incluirá:

I – eventuais parcelas a vencer de com-
pras realizadas de forma:

a) parcelada com juros, quando será feita, 
de ofício, a redução proporcional desses juros, 
na forma assegurada no § 2º do art. 52 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

b) parcelado sem juros;
II – saques em dinheiro;
III – pagamento de contas de titularidade 

de terceiros que tenham sido colocadas em 
débito automático no respectivo cartão por 
ordem do consumidor;

IV – compras e outras transações feitas 
no exterior;
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V – outras aquisições ou compras ainda 
pendentes de processamento, desde que te-
nham sido comprovadamente realizadas pelo 
consumidor até o exato momento que antecede 
o respectivo cancelamento do cartão. 

§ 2º A fatura final com o respectivo o 
saldo devedor a ser quitado, em razão da res-
cisão do contrato de emissão e utilização do 
cartão de crédito ou de débito, terá a mesma 
data de vencimento da fatura mensal do car-
tão cancelado.

Art. 2º A inclusão de qualquer produto ou serviço 
no cartão de crédito ou de débito por parte da empresa 
administradora de cartão de crédito ou de débito, sem 
a expressa autorização do consumidor, constitui prá-
tica abusiva, definida no inciso III, do art. 39, da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, e sujeita o infrator 
às penas previstas naquela legislação.

Parágrafo único. O pagamento com o cartão de 
crédito é considerado pagamento à vista, sendo vedado 
ao estabelecimento credenciado impor ao consumidor 
portador de cartão de crédito condições ou preços di-
ferenciados dos preços à vista ou lhe oferecer descon-
tos ou outras vantagens, impondo-lhe como condição 
que o pagamento seja efetuado em dinheiro, cheque 
ou qualquer outra forma de pagamento.

Art. 3º O descumprimento desta Lei sujeita a em-
presa infratora, administradora e emissora de cartão 
de crédito ou de débito, ao pagamento de indenização 
ao consumidor no valor equivalente ao comprovado 
prejuízo financeiro que lhe for causado, além do pa-
gamento de multa, a ser definida pelo órgão de defesa 
do consumidor, na forma dos arts. 56, I, e 57, da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º Esta lei entra em vigor no prazo de 60 
(sessenta) dias de sua publicação oficial.”

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2009. – De-
putado Filipe Pereira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, 
o Projeto de Lei nº 2.533/2007, a Emenda nº 1/2009, 
apresentada a ele, com substitutivo, e a Emenda ao 
Substitutivo nº 1/2009, nos termos do Parecer do Re-
lator, Deputado Filipe Pereira, que apresentou com-
plementação de voto.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Ana Arraes – Presidenta; Filipe Pereira, Vinicius Car-
valho e Walter Ihoshi – Vice-Presidentes, Antonio Cruz, 
Chico Lopes, Dr. Nechar, Elismar Prado, Elizeu Aguiar, 
Felipe Bornier, José Carlos Araújo, Júlio Delgado, Luiz 
Bittencourt, Tonha Magalhães, Bruno Rodrigues, Edu-

ardo da Fonte, Julio Semeghini, Nilmar Ruiz e Welling-
ton Roberto.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2009. – De-
putada Ana Arraes, Presidenta.

PROJETO DE LEI Nº 2.578-B, DE 2007 
(Do Sr. Waldir Maranhão)

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal de Construção Naval 
de Cururupu, no Estado do Maranhão e dá 
outras providências; ; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (relator: 
DEP. JOÃO PIZZOLATTI); da Comissão de 
Educação e Cultura, pela rejeição (relator: 
DEP. PROFESSOR SETIMO); e da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela incompatibi-
lidade e inadequação financeira e orçamen-
tária (relator: DEP. LEONARDO QUINTÃO).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Educa-
ção e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário – Art. 24, II, “g”

Publicação dos Pareceres das Comissões De Edu-
cação e Cultura; e de Finanças e Tributação

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTUARA

I – Relatório

O Projeto de Lei em foco, de autoria do ilustre De-
putado Waldir Maranhão, “autoriza o Poder Executivo 
a criar a Escola Técnica Federal de Construção Naval 
de Cururupu, no Estado do Maranhão e dá outras pro-
vidências”. Esta nova unidade educacional deverá ofe-
recer cursos de educação profissional técnica de Nível 
Médio e de formação inicial e continuada de trabalha-
dores, tendo em vista o atendimento das necessidades 
relacionadas à construção naval e ao transporte fluvial, 
indispensáveis ao desenvolvimento da Região. Deverá 
incluir em sua estrutura um estaleiro-escola destinado 
às práticas imprescindíveis à formação dos técnicos 
em construção naval de natureza artesanal. Confor-
me a Proposição, a instalação da Escola dependerá 
de prévia consignação, no Orçamento da União, das 
dotações necessárias ao seu funcionamento.

Apresentado na Câmara dos Deputados em 
11/12/2007, o Projeto, que tramita em regime ordinário, 
foi encaminhado pela Mesa Diretora às Comissões de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público(CTASP); 
Educação e Cultura(CEC); Finanças e Tributação (CFT) 
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e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), con-
forme os artigos 54 e 24 do Regimento Interno da 
Câmara (RICD). A Proposição sujeita-se à apreciação 
conclusiva por estas Comissões.

A proposta deu entrada na CTASP em 19/12/2007 e 
o Deputado João Pizzolatti foi indicado seu Relator. Apre-
sentou à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 
Público seu Parecer, favorável ao Projeto de Lei, o qual foi 
votado e aprovado por unanimidade em 26/11/2008. 

A Proposição foi recebida na CEC em 01/12/2008, 
não tendo recebido emendas no prazo regulamentar. 

É o Relatório.

II – Voto do Relator

O nobre Deputado Waldir Maranhão, ex-Reitor de 
nossa Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, 
propõe Projeto de Lei que autoriza o Executivo a criar 
a Escola Técnica Federal de Construção Naval de 
Cururupu, no Estado do Maranhão. A partir da consis-
tente justificativa do autor, constata-se que o previsí-
vel impacto cultural, educacional e, porque não dizer, 
também econômico e social do Projeto na cidade e 
na região o credencia à aprovação por parte nossos 
colegas deputados que integram esta CEC. 

Entretanto, e no sentido de coibir, ainda em seu 
âmbito, o trâmite de Proposições que, embora relevan-
tes, poderão não seguir seu curso normal por inconsti-
tucionalidade, a Comissão de Educação e Cultura da 
Câmara elaborou, em 2001, a SÚMULA DE RECO-
MENDAÇÕES AOS RELATORES Nº 1/2001 – CEC/
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Revalidada em 2005 e 
ratificada pela unanimidade de seus membros Presen-
tes à reunião de 25/04/2007, a Súmula mencionada 
estabelece que: 

“PROJETO DE LEI DE CRIAÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL FEDERAL, 
EM QUALQUER NÍVEL OU MODALIDADE 
DE ENSINO:

Por implicar na criação de órgãos pú-
blicos, e, obviamente, em cargos, funções 
e empregos, além de acarretar aumento de 
despesa, a iniciativa legislativa da criação de 
instituições educacionais, em qualquer nível 
ou modalidade de ensino, é privativa do Poder 
Executivo. (Ver art. 61, § 1º, II, da Constituição 
Federal). Assim sendo, diz a Súmula, “Projetos 
de Lei desse teor são meramente autorizati-
vos e, portanto, inócuos, pois não geram nem 
direitos nem obrigações, por parte do Poder 
Público, já que o mesmo detém a competên-
cia de tais prerrogativas. Lembre-se que em 
termos de mérito educacional, a criação de 
uma Instituição Educacional Pública deve ser 

decidida à luz de um Plano de Educação, de 
uma Política Educacional ou de uma Propos-
ta Pedagógica Inovadora, e assim por diante, 
onde todas as instâncias educacionais, inclu-
sive, obviamente, as próprias escolas e suas 
comunidades, gozam do direito de ser ouvidas 
e de se tornar participantes. É esse o costu-
me salutar em todas as nações que cultivam 
o Estado Democrático de Direito.” E por fim 
conclui-se que “Portanto, o Parecer do Rela-
tor de um PL que vise a criação de Instituição 
Educacional Pública, em qualquer nível ou 
modalidade de ensino, deverá concluir pela 
rejeição da proposta, logicamente ouvido o 
Plenário. A criação de Instituição Educacional, 
repita-se, deve ser sugerida na proposição do 
tipo INDICAÇÃO, a ser encaminhada ao Poder 
Executivo. (Ver RI/CD, art. 113), diretamente 
pelo próprio Autor ou através da Comissão, e 
neste caso, após ouvido o Plenário.” 

Sala da Comissão, 25 de abril de 2007. 
– Deputado Gastão Vieira, Presidente”

Dessa forma, só nos resta manifestar nosso voto 
pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.578/2007, que 
“Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 
Federal de Construção Naval de Cururupu, no Esta-
do do Maranhão e dá outras providências”. E devido à 
importância educacional, cultural e econômico-social 
da proposta, pedimos que a Comissão de Educação e 
Cultura se digne a encaminhar a Indicação anexa ao 
Poder Executivo, na qual se ressalta a oportunidade do 
Projeto e se trata de defendê-lo junto ao MEC, pelos 
motivos explicitados por seu ilustre proponente.

Sala da Comissão, 15 de abril de 2009. – Depu-
tado Professor Sétimo, Relator.

REQUERIMENTO 
(Do Sr. Professor Sétimo)

Requer o envio de Indicação ao Po-
der Executivo, sugerindo ao Ministério da 
Educação a criação da Escola Técnica Fe-
deral de Construção Naval no Município de 
Cururupu, no Estado do Maranhão.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Re-

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro 
a V. Exª. encaminhar ao Poder Executivo a Indicação 
anexa, sugerindo ao Ministério da Educação a criação 
da Escola Técnica Federal de Construção Naval, no 
Município de Cururupu, no Estado do Maranhão. 

Sala das Sessões, 15 de abril de 2009. – Depu-
tado Professor Sétimo.
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INDICAÇÃO Nº   , DE 2009 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Sugere ao Ministério da Educação a 
criação da Escola Técnica Federal de Cons-
trução Naval, em Cururupu, no Estado do 
Maranhão.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
A Comissão de Educação e Cultura(CEC), quando 

da apreciação do Projeto de Lei N º 2.578, de 2007, de 
autoria de nosso ilustre colega Deputado Waldir Mara-
nhão, que “Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola 
Técnica Federal de Construção Naval, em Cururupu, 
no Estado do Maranhão”, decidiu-se por rejeitá-lo, com 
base no que indica a sua Súmula nº 1 de Recomenda-
ções aos Senhores Relatores. Elaborada em 2001 e 
reafirmada em 2004 e 2007 pelo conjunto de membros 
da CEC, este Documento sugere sejam rejeitados os 
projetos de lei de natureza autorizativa que tratem de 
matéria afeta ao Poder Executivo. Em caso de mérito, 
recomenda ainda a Súmula que as propostas sejam 
endereçadas ao órgão governamental de referência, 
por meio de ‘Indicação ao Executivo’.

Trazemos à consideração de Vossa Excelência 
uma Proposição dessa natureza, que visa a instituir 
Escola Técnica Federal de Construção Naval no Mu-
nicípio de Cururupu, MA. 

Ainda que o Maranhão seja de fato um dos es-
tados mais bem agraciados no Plano de Expansão da 
rede pública federal de ensino profissional técnico e 
tecnológico, em desenvolvimento no País desde 2005, 
Cururupu ainda não conta com qualquer unidade fe-
deral técnica de nível médio em seu território, nem há, 
nos planos atuais do MEC, intenção de instituí-la até 
2010, data em que se encerrará a implementação da 
segunda fase do referido Plano de Expansão. Note-
se ainda que não está prevista entre estas unidades 
de ensino nenhuma que se direcione à formação de 
técnicos de nível médio para a construção naval, não 
obstante esta área tenha gozado em passado recente 
de grande prestígio e tradição no Estado, o que não 
estranha, pois o Maranhão é o segundo Estado do 
Brasil em extensão costeira, com mais de 640 km de 
litoral e 3.000 km de rios navegáveis.

Nas poéticas palavras do eminente autor do Pro-
jeto, “O Maranhão – é só consultar as páginas de sua 
História e de sua Geografia – nasceu das águas, cres-
ceu das águas e, até chegarmos ao fim do século XX, 
com as estradas de rodagem que abriram o Estado 
à comunicação com o resto do Brasil, dependia das 
águas para encontrar o caminho de suas riquezas. O 
litoral maranhense é o segundo do Brasil, e poderia 
considerar-se o primeiro, se puséssemos em linha 

reta as numerosas reentrâncias que fazem o bordado 
de seu litoral, servindo como fantástico ecossistema 
aonde vem lavar-se as águas do rio Amazonas, com a 
sua força e pujança oceânicas, e a incrível variedade 
biológica que aí encontra abrigo para a renovação de 
seu ciclo de vida. 

As populações do litoral dependem – e depen-
derão sempre – em larga escala, da navegação marí-
tima para estabelecer as suas relações de comércio. 
Olhando-se o mapa do Maranhão no sentido do inte-
rior, aí se contam doze grandes rios – os principais 
deles, maiores que os maiores da Europa – e todos 
navegáveis na quase totalidade de sua extensão. A 
pesca, por sua vez, é das que mais se oferecem com 
possibilidade de exploração econômica, a qual, toda-
via, é minimamente aproveitada pelos maranhenses... 
sendo, no entanto, alvo da atividade – predatória quase 
sempre – da indústria pesqueira japonesa e do Orien-
te longínquo. 

Há cerca de uma década, calculava-se que uma 
população entre 300 e 400 mil pessoas faziam seu 
ganha-pão com os pequenos barcos do Maranhão: 
pescadores, barqueiros e práticos, pequenos proprie-
tários, feirantes e passageiros de todo tipo. Somemos 
em uma só todas as vertentes de motivação que levam 
à necessidade de dar sustentação a essa população, 
a explorar de maneira mais rentável e ecologicamente 
sustentável as vias aquáticas – marítimas e fluviais – 
do Maranhão, e teremos chegado à melhor justificati-
va para o projeto que apresentamos”, ensina o ilustre 
Deputado Waldir Maranhão.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) estimou em 2007 que o estado do Maranhão 
já reunia população de cerca de 6 milhões de habitan-
tes, em um território de 331.983 km2. A PNAD de 2006 
revelou que 21% da população maranhense estava na 
faixa de 15 a 29 anos de idade e 58% dos habitantes 
do estado tinham de 15 a 59 anos. Destas estatísticas 
decorre que mais da metade das pessoas que atual-
mente vivem no Maranhão poderia se beneficiar da 
oferta de educação inicial e continuada de nível médio 
ou superior, técnica e tecnológica. 

Valendo-nos uma vez mais das sábias palavras do 
autor da proposta, “Não há, talvez, maior necessidade 
a atender-se no Maranhão, com vistas às prementes 
necessidades dos dias correntes e em atendimento 
ao que do presente espera o seu futuro, que ofere-
cer à sua juventude o preparo profissional capaz de 
garantir-lhe um meio de vida decente e operoso, para 
o bem da família e da sociedade. Um dos mais graves 
problemas da realidade sócio-econômica maranhense 
é precisamente a carência de meios e recursos que 
assegurem ocupação digna, útil e proveitosa aos seus 
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jovens. Uma escola de qualificação profissional será, 
entre os empreendimentos possíveis para fazer face 
a esse problema, um dos mais recomendados, consi-
derando que – até mesmo pelas agruras da pobreza e 
das exigências imediatas de seu meio – a juventude a 
que se destine a escola em referência não progrediria 
nos estudos até os últimos degraus da pirâmide esco-
lar. Por sua vez, será difícil encontrar – à exceção do 
Município de São José de Ribamar – lugar que mais 
se recomende à instalação de uma escola segundo o 
gênero que propomos, que o Município de Cururupu, 
no litoral maranhense.”

A respeito deste Município, pode-se dizer que 
o lugar em que hoje se localiza, foi primeiro habitado 
pelos índios Tupinambá. Entre 1816 e 1835, os indíge-
nas que conseguiram escapar do massacre de Bento 
Maciel Parente, acabaram por abandonar a região, 
pela impossibilidade de convivência pacífica com o 
homem branco. A partir daí, portugueses vindo de 
Guimarães começaram a povoar a terra, iniciando-
se o ciclo das grandes fazendas, onde fabricavam-se 
farinha de mandioca, açúcar e aguardente de cana 
usando engenhos a vapor. O Distrito foi criado com a 
denominação de Cururupu pela lei provincial nº 13, de 
08-05-1835, subordinado ao Município de Guimarães, 
de que se desmembrou pela lei provincial nº 120, de 
03-10-1841. Só foi elevado à condição de cidade com 
a denominação de Cururupu pela lei estadual nº 893, 
de 09/03/1920. 

Informa o IBGE que, em 2007, 34.018 habitantes 
residiam em Cururupu, MA, e que no ensino fundamen-
tal registravam-se 7.444 matrículas, enquanto que no 
ensino médio havia 1.545 alunos matriculados. 

Senhor Ministro: no nosso entendimento, a maior 
contribuição que podemos assegurar para os Municí-
pios brasileiros – sobretudo para os situados nas re-
giões mais pobres – consiste na instalação de boas 
escolas, pois sabemos todos que a educação é o único 
bem durável que garante ao seu detentor condições 
suficientes para sair da miséria e buscar melhores 
oportunidades na vida. 

Por isso fazemos nossa a causa do ilustre cole-
ga Parlamentar, o Dep. Waldir Maranhão, que quer ver 
instalada em Cururupu uma escola técnica de nível 
médio, voltada à construção naval. Não só o estado 
do Maranhão, mas também os estados vizinhos muito 
serão beneficiados com esta iniciativa, que além de 
assegurar uma ótima formação para a juventude local 
e regional, ainda cuidará de resgatar uma das maiores 
e mais significativas tradições culturais e históricas do 
povo maranhense, relacionada com os saberes dos 
mestres-carpinteiros, que tanto desenvolveram as 

técnicas tradicionais de manufatura de barcos e de 
apetrechos utilizados na pesca artesanal.

Considerando o que acabamos de expor, acre-
ditamos poder contar com a colaboração de Vossa 
Excelência no acolhimento e na implementação desta 
proposta no Ministério da Educação. Significará a pos-
sibilidade de um futuro mais promissor para milhares 
de jovens nordestinos e novas perspectivas de desen-
volvimento para uma das regiões mais necessitadas 
de nosso País.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2009. – Depu-
tado Professor Sétimo.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou, com encaminhamen-
to de Indicação ao Poder Executivo, o Projeto de Lei 
nº 2.578-A/2007, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Professor Setimo.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra e Lo-
bbe Neto – Vice-Presidentes, Angelo Vanhoni, Antônio 
Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Átila Lira, Bel Mesquita, 
Carlos Abicalil, Iran Barbosa, João Matos, Jorginho 
Maluly, Lelo Coimbra, Neilton Mulim, Nilmar Ruiz, Pau-
lo Rubem Santiago, Pinto Itamaraty, Professor Setimo, 
Raul Henry, Rogério Marinho, Wilson Picler, Angela 
Portela, Chico Abreu, Dr. Ubiali, Eduardo Barbosa, 
Emiliano José, Fernando Nascimento, José Fernando 
Aparecido de Oliveira, Lira Maia, Luiz Carlos Setim, 
Paulo Magalhães e Roberto Alves.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Depu-
tada Maria do Rosário, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 2.578, de 2007, pretende au-
torizar o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Fe-
deral de Construção Naval de Cururupu, no Estado do 
Maranhão, incluindo os respectivos cargos, funções e 
empregos, com objetivo de oferecer cursos de educa-
ção profissional técnica de Nível Médio e de formação 
inicial e continuada de trabalhadores voltados à cons-
trução naval de natureza artesanal de modo a atender 
às necessidades socioeconômicas da região. 

A presente proposta tramitou pela Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP 
e pela Comissão de Educação e Cultura – CEC, ten-
do sido aprovada unanimemente naquele Colegiado 
e rejeitada neste último, nos termos da Súmula de 
Recomendações aos Relatores nº 01/2001 – CEC/
Câmara dos Deputados, que trata da apreciação dos 
projetos de caráter meramente autorizativos para cria-
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ção de instituições educacionais. Tal posicionamento 
tem sido adotado por este órgão colegiado uma vez 
que as proposições desta natureza, de iniciativa parla-
mentar, invadem competência privativa do Presidente 
da República, nos termos do art. 61,§1º, inciso II da 
Constituição Federal.

É o relatório.

II – Voto

Compete à Comissão de Finanças e Tributação, 
apreciar a proposta, nos termos do art. 54, inciso II, do 
Regimento Interno desta Casa e da Norma Interna da 
Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de maio de 
1996, quanto à compatibilização ou adequação de seus 
dispositivos com o plano plurianual (PPA), com a lei de 
diretrizes orçamentárias (LDO), com o orçamento anual 
(LOA) e demais dispositivos legais em vigor.

Preliminarmente, releva notar que o projeto de 
lei em exame fere o art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e” 
da Constituição Federal. Tal dispositivo prevê que a 
iniciativa de lei visando a criação de órgãos da admi-
nistração pública constitui atribuição privativa do Pre-
sidente da República.

Nesse passo, o art. 8º da Norma Interna da Co-
missão de Finanças e Tributação, que fixa procedimen-
tos para o exame de compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira, estabelece que “será con-
siderada incompatível a proposição que aumente 
despesa em matéria de iniciativa exclusiva do Presi-
dente da República” (grifei).

Verifica-se, ainda, que a proposta em análise, à 
luz do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
(Lei Complementar nº 101/2000), fixa para o ente obri-
gação legal por um período superior a dois exercícios, 
constituindo despesa obrigatória de caráter continuado. 
Dessa forma, conforme o § 1º do mencionado dispo-
sitivo, “os atos que criarem ou aumentarem despesa 
de que trata o caput deverão ser instruídos com a es-
timativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a 
origem dos recursos para seu custeio.” O art. 16, inci-
so I, preceitua que:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamen-
to de ação governamental que acarrete aumento da 
despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em 
vigor e nos dois subseqüentes.

No mesmo sentido dispõe a Lei nº 11.768, de 14 
de agosto de 2008 (LDO 2009): 

Art. 120. Os projetos de lei e medidas provisó-
rias que importem ou autorizem diminuição da receita 
ou aumento de despesa da União no exercício de 
2009 deverão estar acompanhados de estimativas 

desses efeitos, para cada um dos exercícios com-
preendidos no período de 2009 a 2011, detalhando 
a memória de cálculo respectiva e correspondente 
compensação.

Corroborando com o entendimento dos dispo-
sitivos supramencionados, a Comissão de Finanças 
e Tributação editou a súmula nº 1, de 2008, que con-
sidera incompatível e inadequada a proposição que, 
mesmo em caráter autorizativo, conflite com a LRF, ao 
deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e 
de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, 
exarada nos seguintes termos:

SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatível e inade-
quada a proposição, inclusive em caráter autorizativo, 
que, conflitando com as normas da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabili-
dade Fiscal – deixe de apresentar a estimativa de seu 
impacto orçamentário e financeiro bem como a res-
pectiva compensação.

Quanto ao exame de adequação da proposta 
com o Plano Plurianual – PPA 2008-2011, constata-se 
inexistir ação específica para a implantação de Escola 
Técnica Federal de Construção Naval de Cururupu, no 
Estado do Maranhão, no Programa 1062 – Desenvolvi-
mento da Educação Profissional e Tecnológica. Por sua 
vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA 2009, igualmente, 
não prevê recursos específicos para esta ação.

Diante do exposto, submeto a este colegiado meu 
voto pela incompatibilidade com as normas orçamen-
tárias e financeiras e pela inadequação orçamentária 
e financeira do Projeto de Lei nº 2.578, de 2007.

Sala das Sessões, 18 de agosto de 2009. – De-
putado Leonardo Quintão, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto de Lei nº 2.578-A/07, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Leonardo Quintão.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: Vig-
natti, Presidente; Luiz Carlos Hauly e Félix Mendonça, 
Vice-Presidentes; Aelton Freitas, Alfredo Kaefer, Andre 
Vargas, Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, Ciro Pe-
drosa, Eduardo Amorim, Geraldinho, Gladson Cameli, 
Guilherme Campos, João Dado, João Pizzolatti, Júlio 
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Carreira, Marcelo Castro, 
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Pepe Vargas, Ricardo 
Barros, Ricardo Berzoini, Rodrigo Rocha Loures, Sil-
vio Costa, Vicentinho Alves, Virgílio Guimarães, Wilson 
Santiago, João Magalhães.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Vignatti, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 4.253-A, DE 2008 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 237/2007 
OFÍCIO Nº 1.860/2008 – SF

Inscreve o nome de Anita Garibaldi – 
Ana Maria de Jesus Ribeiro, no Livro dos 
Heróis da Pátria; tendo parecer da Comis-
são de Educação e Cultura, pela aprovação 
(relator: DEP. JOÃO MATOS).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
E Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.253, de 2008, originaria-
mente apresentado pela Senadora Serys Slhessarenko 
(PLS nº 237/2007), inclui o nome de Anita Garibaldi 
no Livro dos Heróis da Pátria. Em sua Justificação, a 
autora destaca os múltiplos papéis exercidos por Anita 
Garibaldi em sua vida: soldado, enfermeira, esposa e 
mãe, bem como todas as batalhas travadas em nome 
da liberdade e da justiça.

A proposta em apreço foi distribuída às Comis-
sões de Educação e Cultura – CEC e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania – CCJC (art. 54, RICD). Está 
sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 
24,II), com tramitação em regime de prioridade. 

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Livro dos Heróis da Pátria repousa no Pan-
teão da Pátria e da Liberdade, em Brasília. Em suas 
reluzentes páginas de aço estão inscritos nomes de 
personagens que engrandeceram a história de nosso 
País. Segundo o sítio eletrônico da Secretaria de Cultura 
do Distrito Federal, atualmente há dez homenageados 
como heróis nacionais, todos homens. 

A autora da proposição em tela, Senadora Serys 
Slhessarenko, registre-se, vem atuando para mudar 
esse cenário. Entre outros, tramitam também, de sua 
lavra, os projetos de lei nº 3282 e 3909, ambos de 2008, 
que tratam de inscrever os nomes da Princesa Isabel 
e de Ana Néri no mesmo Livro, respectivamente. Nes-
se caso, cumpre-nos analisar o mérito da inclusão de 
Anita Garibaldi no Livro dos Heróis da Pátria. 

Mas, afinal, o que dá a Anita Garibaldi a condição 
de vulto histórico? Que dimensão heróica de sua vida 
merece tanta atenção da Pátria? 

Sirvo-me do texto da autora para dar resposta a 
essa pergunta:

“Mulher de coragem e força que não se 
furtou em lutar por um ideal de justiça, rom-
pendo preconceitos e estigmas. Serviu e, ain-
da serve, de exemplo a todas as mulheres de 
nosso País.”

Anita Garibaldi é reconhecida no Brasil e na Itália, 
chamada “Heroína de Dois Mundos”. Foi uma mulher 
guerreira, tenaz. Casou-se com o italiano Giuseppe 
Garibaldi, mas amou, sobretudo, os ideais democrá-
ticos do revolucionário. Foram companheiros de lutas 
na América do Sul e na Itália.

É sem dúvida alguma meritório homenagear Ani-
ta Garibaldi, de forma que o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 4.253, de 2008.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2009. – Depu-
tado João Matos, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 4.253/2008, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado João Matos.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, Lobbe 
Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex Canziani, 
Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, 
Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Iran Barbosa, 
João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, Jose-
ph Bandeira, Lelo Coimbra, Paulo Rubem Santiago, 
Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Raul Henry, Regi-
naldo Lopes, Rogério Marinho, Wilson Picler, Angela 
Portela, Eleuses Paiva, Fernando Nascimento, José 
Fernando Aparecido de Oliveira, Luiz Carlos Setim, 
Professor Ruy Pauletti, Raimundo Gomes de Matos 
e Roberto Alves.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.758-A, DE 2009 
(Do Sr. Dr. Talmir)

Inscreve o nome de Heitor Villa Lobos 
no Livro dos Heróis da Pátria; tendo parecer 
da Comissão de Educação e Cultura, pela 
aprovação (relator: DEP. ÁTILA LIRA).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura
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I – Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Depu-
tado Dr. Talmir, objetiva inscrever no Livro dos Heróis 
da Pátria, situado nas dependências do Panteão da 
Pátria e da Democracia, em Brasília-DF, o nome de 
Heitor Villa-Lobos.

Segundo o autor da matéria, Heitor Villa-Lobos 
“foi um musicista completo: instrumentista, composi-
tor, folclorista, musicólogo, professor e regente. Um 
dos maiores divulgadores do folclore e do indigenismo 
musical brasileiro, Villa-Lobos merece ser considerado 
Herói da Pátria, pois foi o artista que mais e melhor 
projetou o Brasil no cenário cultural internacional du-
rante o século XX.”

A tramitação dá-se conforme o art. 24, inciso II 
do Regimento Interno desta Casa, sendo conclusiva a 
apreciação por parte da Comissão de Educação e Cul-
tura (CEC). Cumpridos os procedimentos e esgotados 
os prazos regimentais, não foram recebidas emendas 
ao Projeto. Cabe-nos, agora, por designação da Pre-
sidência da CEC, a elaboração do parecer, onde nos 
manifestaremos acerca do mérito cívico-cultural.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

O Panteão da Liberdade e da Democracia, locali-
zado na capital da República, é um monumento cons-
truído em homenagem ao ex-presidente Tancredo Ne-
ves. Nele está depositado um livro de aço, denominado 
Livro dos Heróis da Pátria, cujo objetivo é perpetuar, 
através do registro do nome, a memória dos brasilei-
ros que, em vida, se destacaram na história do País, 
conforme estabelece a Lei nº 11.597, de 2007.

Essa mesma lei estabelece que somente poderão 
ser inscritos nome de brasileiros ou de grupos de bra-
sileiros, cuja morte já tenha transcorrido há cinquenta 
anos. A única exceção possível se dá quando esses 
mesmos brasileiros morrerem em defesa da Pátria em 
campo de batalha (art. 2º parágrafo único).

A presente proposição se adequa, portanto, aos 
dispositivos da lei em referência, além de se prestar 
uma justa e oportuna homenagem a um brasileiro que, 
em vida, dignificou nosso país, divulgando no exterior 
a riqueza de nossa diversidade cultural. 

Neste ano de 2009 comemoramos o cinquente-
nário de morte desse ilustre compositor– Heitor Villa-
Lobos (1887-1959). A inscrição de seu nome no Livro 
dos Heróis da Pátria, além de perpetuar sua memória 
para as futuras gerações de brasileiros, mostra-nos que 
a História de um país se faz também pela valorização 
de sua cultura, indispensável à construção de nossa 
identidade nacional.

Face ao exposto, manifestamo-nos pela aprova-
ção do PL nº 4.758, de 2009.

Sala da Comissão, 6 de junho de 2009. – Depu-
tado Átila Lira, Relator

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 4.758/2009, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Átila Lira.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Maria do Rosário – Presidente, Fátima Bezerra, Lobbe 
Neto e Alice Portugal – Vice-Presidentes, Alex Canziani, 
Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, 
Átila Lira, Bel Mesquita, Carlos Abicalil, Iran Barbosa, 
João Matos, Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, Jose-
ph Bandeira, Lelo Coimbra, Paulo Rubem Santiago, 
Pinto Itamaraty, Professor Setimo, Raul Henry, Regi-
naldo Lopes, Rogério Marinho, Wilson Picler, Angela 
Portela, Eleuses Paiva, Fernando Nascimento, José 
Fernando Aparecido de Oliveira, Luiz Carlos Setim, 
Professor Ruy Pauletti, Raimundo Gomes de Matos 
e Roberto Alves.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2009. – 
Deputada Maria do Rosário, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.396-A, DE 2009 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 128/2009 
AVISO Nº 122/2009 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo sobre um Pro-
grama de Férias e Trabalho entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da Nova Zelândia, assinado em Auckland, 
em 28 de agosto de 2008; tendo pareceres: 
da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela aprovação (relator: DEP. 
LUIZ CARLOS BUSATO); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica le-
gislativa e, no mérito, pela aprovação (relator: 
DEP. COLBERT MARTINS).

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões De 
Trabalho, de Administração e Serviço Público e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo sob análise 
aprova Acordo sobre um programa de férias e traba-
lho, firmado entre os Governos do Brasil e da Nova 
Zelândia.

O Acordo estabelece obrigações recíprocas para 
a Nova Zelândia e o Brasil, que deverão, mediante a 
solicitação de cidadão brasileiro ou neozelandês, res-
pectivamente, emitir visto temporário válido para apre-
sentação por um período improrrogável de 12 meses, 
desde que sejam satisfeitos os seguintes requisitos:

a) ser cidadão brasileiro ou neozelan-
dês;

b) demonstrar que sua intenção primor-
dial é passar férias na Nova Zelândia ou no 
Brasil, conforme o caso, sendo o trabalho um 
fato circunstancial e não a principal razão de 
sua visita;

c) ter entre 18 e 30 anos de idade, am-
bos inclusive, no momento que apresentar a 
solicitação;

d) não estar acompanhado de depen-
dentes;

e) ser titular de passaporte brasileiro ou 
neozelandês válido;

f) possuir passagem de regresso ou re-
cursos suficiente para adquirir essa passa-
gem;

g) possuir recursos suficientes para man-
ter-se durante a permanência no País visitado, 
a critério das autoridades competentes;

h) pagar os emolumentos estipulados 
para a solicitação do visto temporário;

i) comprometer-se a possuir seguro mé-
dico-hospitalar integral válido durante todo o 
período de permanência no País visitado;

j) cumprir com quaisquer exigências mé-
dicas impostas pelo País visitado.

Cada País emitirá anualmente até 300 vistos tem-
porários, e qualquer alteração nesse número deve ser 
confirmada por via diplomática, não sendo considerada 
emenda formal ao Acordo.

O cidadão que possuir visto temporário emitido 
conforme o Acordo, e cuja entrada no País visitado for 
permitida com base no mencionado visto, poderá lá 
permanecer e exercer atividade remunerada por um 
período máximo de 12 meses, improrrogáveis.

O cidadão que ingressar no Brasil ou na Nova Ze-
lândia por meio do Programa regido pelo Acordo deve 

cumprir as leis e os regulamentos do País visitado e 
não poderá exercer trabalho contrário com o propósi-
to do Acordo. Assim, não poderá estabelecer relação 
de trabalho permanente durante a estada, nem deve-
rá trabalhar para o mesmo empregador por mais de 
3 meses durante a permanência no País. Poderá, por 
outro lado, matricular-se em curso ou fazer curso de 
treinamento com duração máxima de 3 meses.

O Acordo contém disposição específica para os 
cidadãos neozelandeses em visita ao Brasil. De acor-
do com o artigo 9º, dentro do prazo de 30 dias após a 
chegada ao Brasil, o neozelandês portador do visto de 
férias e trabalho deverá registrar-se na delegacia da 
Polícia Federal mais próxima do local onde se encon-
trar. Além disso, os cidadãos da Nova Zelândia, partici-
pantes do Programa regido pelo Acordo, que desejem 
exercer atividade remunerada deverão requerer uma 
Carteira de Trabalho e Previdência Social em qualquer 
delegacia do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual 
será emitida sem custos, mediante apresentação do 
passaporte e do comprovante do registro junto à Po-
lícia Federal.

O PDC nº 1.396/09 tramita em regime de ur-
gência e foi distribuído às Comissões de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Acordo firmado pelo Brasil e a Nova Zelândia 
tem como público alvo jovens adultos de 18 a 30 anos 
de idade, que pretendam conhecer mais de perto a 
cultura e a vida do outro País, mantendo contato mais 
próximo com a sua população por meio do trabalho 
ou de cursos.

Embora ainda não se trate de prática muito difun-
dida no Brasil, esse tipo de viagem é bastante comum 
entre jovens cidadãos europeus e norte-americanos. A 
experiência de “morar” em outro País é enriquecedora e 
pode contribuir muito para o crescimento pessoal e pro-
fissional de quem tem oportunidade de vivenciá-la.

Numa técnica mais apurada, seria inapropriado 
denominar como “férias” esse período, uma vez que 
não existem férias com duração de um ano, como pre-
visto no acordo. O objetivo da viagem autorizada pelo 
Acordo, entretanto, corresponde àquele que temos ao 
tirar férias: passar um tempo longe de casa, conhecen-
do outros povos e outras culturas, porém sem ânimo 
definitivo. O deslocamento é temporário; trata-se de 
um período sabático, em que o viajante afasta-se de 
suas atividades regulares, para adquirir novos conhe-
cimentos e experiências.
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Por isso, são relevantes as restrições previstas 
no artigo 4º, item 2, e no art. 8º, item 2, do Acordo, os 
quais preveem que os participantes do Programa “fé-
rias e trabalho” não poderão estabelecer relação de 
trabalho permanente durante sua estada, nem traba-
lhar para o mesmo empregador por mais de 3 meses, 
durante a sua permanência no outro País. Preserva-se 
assim o caráter de transitoriedade da viagem, evitando-
se que o Programa abra portas à emigração irregular, 
o que poderia trazer consequências negativas para o 
mercado de trabalho nacional.

Consideramos, portanto, que o Acordo firmado 
entre o Brasil e a Nova Zelândia, pois, ao mesmo tem-
po em que proporciona oportunidade de crescimento 
pessoal a centenas de jovens trabalhadores brasilei-
ros, não importa quaisquer efeitos danosos ao nosso 
mercado de trabalho. Vale ressaltar que, da mesma 
forma, jovens neozelandeses poderão conhecer mais 
de perto nossa cultura, uma vez que os direitos, as 
vantagens e as restrições previstos no Acordo, por 
outro lado, são recíprocos, não trazendo privilégios 
para quaisquer partes.

Diante do exposto, manifestamo-nos pela apro-
vação do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.396, de 
2009.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2009. – 
Deputado Luiz Carlos Busato, Relator

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 1.396/09, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Luiz Carlos Busato.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Sabino Castelo Branco – Presidente, Manuela D’ávila 
– Vice-Presidente, Andreia Zito, Daniel Almeida, Edgar 
Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento, Gorete 
Pereira, Hermes Parcianello, Laerte Bessa, Luciano 
Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro Nazif, 
Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Roberto Santiago, 
Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson Braga, Armando 
Abílio, Carlos Alberto Leréia, Emilia Fernandes, Glad-
son Cameli e Maria Helena.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009. – 
Deputado Sabino Castelo Branco, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

I – Relatório

O projeto de decreto legislativo em apreço visa a 
aprovar o texto do acordo firmado entre os governos do 
Brasil e da Nova Zelândia cujo objetivo é permitir que 

cidadãos, de cada um dos países signatários, possam 
solicitar visto temporário de permanência no território 
do país requisitado para fins de programa de férias e 
trabalho, por um período improrrogável de doze meses, 
contados da data da sua emissão.

Para que o cidadão interessado (brasileiro ou 
neozelandês) requeira o visto temporário para traba-
lho ou estudo no território do país requisitado, impõe 
o acordo que sejam satisfeitos os seguintes requisi-
tos: a) ser cidadão brasileiro ou neozelandês; b) de-
monstrar ao oficial de imigração na Nova Zelândia e, 
se neozelandês, às autoridade brasileiras, que sua 
intenção primordial é passar férias no país requisitado 
(Brasil ou Nova Zelândia), sendo o trabalho um fato 
circunstancial e não a principal razão de sua visita; c) 
ter entre dezoito e trinta anos de idade, ambos inclu-
sive, no momento que apresentar a solicitação; d) não 
estar acompanhado de dependentes; e) ser titular de 
passaporte válido; f) possuir passagem de regresso 
ou recursos suficientes para adquirir essa passagem; 
g) possuir recursos suficientes para manter-se duran-
te a permanência no país requisitado (Brasil ou Nova 
Zelândia), a critério das autoridades competentes; h) 
pagar os emolumentos estipulados para a solicitação 
do visto temporário previsto neste Acordo; i) compro-
meter-se a possuir seguro médico-hospitalar integral 
válido durante todo o período de permanência no país 
requisitado (Brasil ou Nova Zelândia); e, j) cumprir com 
quaisquer exigências médicas impostas pelo país re-
quisitado (Brasil ou Nova Zelândia). 

Pelo texto do acordo, fica estabelecido que os 
Governos da Nova Zelândia e do Brasil emitirão a 
cada ano, no máximo, trezentos vistos temporários 
a cidadãos do país requisitante, salvo disposição em 
contrário.

Os Governos, de ambos os países, exigem do 
beneficiário, seja ele brasileiro, seja ele neozelandês, 
visto temporário para o Programa de Férias e Trabalho 
no país requisitado, que cumpra com as leis e os re-
gulamentos locais e não exerça trabalho contrário ao 
propósito do acordo, ou mesmo estabeleça relação de 
trabalho permanente durante sua estada, tampouco 
permaneça com o mesmo empregador por mais de 
três meses durante a estada no país requisitado. Em 
período correspondente é permitido aos participantes 
do programa realizarem cursos e treinamento. 

O instrumento dispõe que o cidadão neozelandês, 
portador de visto de férias e trabalho, deverá, no prazo 
de trinta dias de sua chegada ao Brasil, registrar-se na 
delegacia da Polícia Federal mais próxima.

O mesmo dispositivo impõe ao cidadão neoze-
landês que pretenda exercer atividade remunerada 
enquanto estiver no Brasil, que deverá requerer uma 
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Carteira de Trabalho e Previdência Social em qual-
quer delegacia do Ministério do Trabalho e Emprego. 
A emissão da CTPS será sem custos para o cidadão 
neozelandês participante do Programa, bastando, para 
tanto, da apresentação do passaporte e do compro-
vante do registro junto à Polícia Federal.

Consta, ainda, a possibilidade de os países de-
negarem qualquer solicitação recebida e a faculdade 
do país requisitado em negar o ingresso em seu ter-
ritório de participante do Programa por considerá-lo 
indesejável ou deportar qualquer pessoa que já es-
teja no país.

O acordo será revisado decorridos dois anos de 
sua vigência, e, após, sempre que solicitado por uma 
das Partes. Como salvaguardas, estabelece o texto 
que as Partes poderão suspender temporariamente 
sua vigência, no todo ou em parte, por razões de se-
gurança, ordem ou saúde pública, ou, ainda, por risco 
de imigração. 

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 1.396, de 2009, 
bem como do acordo 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 
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 acordo. Ambos encontram-se 
em consonância com as disposições constitucionais 
vigentes e com os princípios consagrados no ordena-
mento jurídico em vigor no País. 

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 1.396, de 2009.

Sala da Comissão, 24 de junho de 2009. – Depu-
tado Colbert Martins, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro-

jeto de Decreto Legislativo nº 1.396/2009, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Colbert Martins.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Bonifácio de Andrada 
e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio Car-
los Biscaia, Augusto Farias, Carlos Bezerra, Colbert 
Martins, Efraim Filho, Emiliano José, Fernando Coru-
ja, Geraldo Pudim, Gerson Peres, Jefferson Campos, 
João Almeida, João Campos, João Paulo Cunha, José 
Carlos Aleluia, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, 
Jutahy Junior, Magela, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, 
Márcio França, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, 
Osmar Serraglio, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Maga-
lhães, Paulo Maluf, Regis de Oliveira, Rubens Otoni, 
Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir 
Pereira, Vicente Arruda, Vilson Covatti, Vital do Rêgo 
Filho, Zenaldo Coutinho, Arnaldo Faria de Sá, Bispo 
Gê Tenuta, Carlos Willian, Chico Lopes, Décio Lima, 
Dilceu Sperafico, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jairo 
Ataide, José Guimarães, Major Fábio, Osmar Júnior, 
Paulo Rattes, Renato Amary, Ricardo Barros, Ricardo 
Tripoli, Sergio Petecão e Solange Amaral.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2009. – Depu-
tado Tadeu Filipplli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.726-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.296/2009 
MSC Nº 408/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra 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; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade 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 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
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fere a Portaria no 684, de 14 de outubro de 2008, 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.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pare-
cem adequadas, conformando-se perfeitamente às nor-
mas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 1998, 
alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.726, 
de 2009.

Sala da Comissão, 3 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 Legislativo 
nº 1.726/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Mendes Ribeiro Filho.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto 
Farias, Colbert Martins, Eduardo Cunha, Felipe Maia, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gonzaga Patrio-
ta, Jefferson Campos, João Campos, José Genoíno, 
Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Ortiz, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Men-
donça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Manoel Ferreira, 
Regis de Oliveira, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir 
Pereira, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho, Alexandre 
Silveira, Arnaldo Faria de Sá, Eduardo Amorim, Hugo 
Leal, Jorginho Maluly, Luiz Couto, Major Fábio, Renato 
Amary, Ricardo Barros e William Woo.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filipplli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.744-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR 1062/2008 
MSC 952/2008

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de Uniflor a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária no Município 
de Uniflor, 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 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere à Portaria no 798, de 20 de dezembro de 2007, 
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni-
cação e Cultura de Uniflor a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária no Município de Uniflor, Es-
tado do Paraná.
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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), cumpre que 
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania 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 1.744, 
de 2009.

Sala da Comissão, 27 de agosto 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 Legislativo 
nº 1.744/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Ricardo Barros.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto 

Farias, Colbert Martins, Eduardo Cunha, Felipe Maia, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gonzaga Patrio-
ta, Jefferson Campos, João Campos, José Genoíno, 
Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Ortiz, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Men-
donça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Manoel Ferreira, 
Regis de Oliveira, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir 
Pereira, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho, Alexandre 
Silveira, Arnaldo Faria de Sá, Eduardo Amorim, Hugo 
Leal, Jorginho Maluly, Luiz Couto, Major Fábio, Renato 
Amary, Ricardo Barros e William Woo.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filipplli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.745-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.269/2009 
MSC Nº 370/2009

Aprova o ato que outorga concessão à 
Beija-Flor Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia no Município de Baião, Estado do Pará; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. ZENALDO COUTINHO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato constante do 
Decreto de 27 de fevereiro de 2009, que outorga con-
cessão à Beija– Flor Radiodifusão Ltda para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito a exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média no Mu-
nicípio de Baião, Estado do Pará.

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.
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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 1.745, 
de 2009.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009. – 
Deputado Zenaldo Coutinho, 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 1.745/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Zenaldo Coutinho.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto 
Farias, Colbert Martins, Eduardo Cunha, Felipe Maia, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gonzaga Patrio-
ta, Jefferson Campos, João Campos, José Genoíno, 
Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Ortiz, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Men-
donça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Manoel Ferreira, 
Regis de Oliveira, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir 
Pereira, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho, Alexandre 
Silveira, Arnaldo Faria de Sá, Eduardo Amorim, Hugo 

Leal, Jorginho Maluly, Luiz Couto, Major Fábio, Renato 
Amary, Ricardo Barros e William Woo.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filipplli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.751-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.302/2009 
MSC Nº 408/2009

Aprova o ato que autoriza a Centro de 
Estudos, Pesquisas e Ação Cidadã a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Macaíba, Es-
tado do Rio Grande do Norte; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relatora: 
DEP. SANDRA ROSADO).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere a Portaria no 769, de 20 de novembro de 2008, 
que autoriza a Centro de Estudos, Pesquisas e Ação 
Cidadã a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Macaíba, Estado do Rio Grande do 
Norte.

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 da Relatora

Conforme determina o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que 
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania se pronuncie acerca da constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa da proposição em 
análise.
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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 1.751, 
de 2009.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2009. – De-
putada Sandra Rosado, Relatora

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 1.751/2009, nos termos do Parecer da Relatora, 
Deputada Sandra Rosado.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto 
Farias, Colbert Martins, Eduardo Cunha, Felipe Maia, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gonzaga Patrio-
ta, Jefferson Campos, João Campos, José Genoíno, 
Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Ortiz, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Men-
donça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Manoel Ferreira, 
Regis de Oliveira, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir 
Pereira, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho, Alexandre 
Silveira, Arnaldo Faria de Sá, Eduardo Amorim, Hugo 
Leal, Jorginho Maluly, Luiz Couto, Major Fábio, Renato 
Amary, Ricardo Barros e William Woo.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filipplli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.757-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.336/2009 
MSC Nº 409/2009

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Beneficente Manoel Ferreira Veras a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Barroquinha, Estado do Ce-
ará; tendo parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania, pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. MAURO BENEVIDES).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 454, de 17 de julho de 2008, que 
autoriza a Associação 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.

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-
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lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pare-
cem adequadas, conformando-se perfeitamente às nor-
mas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 1998, 
alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.757, de 2009.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2009. – 
Deputado Mauro Benevides, 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 1.757/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Mauro Benevides.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados:Tadeu 
Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifácio de An-
drada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto Farias, Col-
bert Martins, Eduardo Cunha, Felipe Maia, Francisco 
Tenorio, Geraldo Pudim, Gonzaga Patriota, Jefferson 
Campos, João Campos, José Genoíno, Jutahy Junior, 
Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Mauro 
Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, 
Osmar Serraglio, Pastor Manoel Ferreira, Regis de 
Oliveira, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir Pereira, 
Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho, Alexandre Silveira, 
Arnaldo Faria de Sá, Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jor-
ginho Maluly, Luiz Couto, Major Fábio, Renato Amary, 
Ricardo Barros e William Woo.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filipplli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.772-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.367/2009 
MSC Nº 420/2009

Aprova o ato que outorga permissão à 
Edcomunicações Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, no Município de Cananéia, Estado de São 

Paulo; tendo parecer da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. REGIS DE OLIVEIRA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se do exame da mensagem 420/2009, que 
outorga permissão à Edcomunicações Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, 
no Município de Cananéia, Estado de São Paulo.

Foi a outorga precedida de licitação, tendo a 
concessionária obtido maior pontuação do valor pon-
derado, nos termos de edital publicado, tornando-se 
vencedora da concorrência. 

Submetida à apreciação na Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia e Comunicação recebeu parecer favo-
rável (fls. 2/3). 

É o relatório. 
Estabelece o art. 223 da Constituição que cabe ao 

Poder Executivo a outorga de autorizações, permissões 
e concessões para o serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens. De seu turno, compete ao Congresso 
Nacional a apreciação do ato (§ 1º do mesmo artigo).

No caso de permissão de uso de rádio emissora, o 
prazo máximo é de dez anos (§ 5º do mesmo artigo). 

Supõe-se a regularidade do ato, diante das informa-
ções prestadas pela Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, que esclarece ter sido a expedição da Portaria an-
tecedida de licitação regular, sem quaisquer recursos de 
terceiros, tendo sido homologada a licitação formulada. 

Embora o nome possa não ter relação com o local 
da exploração, em verdade, Cananéia não é privativo 
do Estado que leva o nome.

II – Voto do Relator

Em sendo assim, o projeto é constitucional, le-
gal e jurídico, atendendo à tramitação regimental e de 
técnica legislativa. 

O parecer é pela aprovação. 
Sala da Comissão, 1 de setembro de 2009. – 

Deputado Regis de Oliveira, Relator

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
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nº 1.772/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Regis de Oliveira.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto 
Farias, Colbert Martins, Eduardo Cunha, Felipe Maia, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gonzaga Patrio-
ta, Jefferson Campos, João Campos, José Genoíno, 
Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Ortiz, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Men-
donça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Manoel Ferreira, 
Regis de Oliveira, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir 
Pereira, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho, Alexandre 
Silveira, Arnaldo Faria de Sá, Eduardo Amorim, Hugo 
Leal, Jorginho Maluly, Luiz Couto, Major Fábio, Renato 
Amary, Ricardo Barros e William Woo.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filipplli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.773-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.375/2009 
MSC Nº 407/2009

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Comunitária de Santo Antônio 
de Leverger 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; tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade 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 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Cons-
tituição 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 à 
portaria nº485, de 12 de agosto de 2008, que autoriza 
a Associação Cultural Comunitária de Santo Antonio 
de Leverger a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-

munitária no Município de Santo Antonio de Leverger 
, 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. 
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 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 1.773, de 2009.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2009. – De-
putado 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 1.773/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Carlos Bezerra.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifá-
cio de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augusto 
Farias, Colbert Martins, Eduardo Cunha, Felipe Maia, 
Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gonzaga Patrio-
ta, Jefferson Campos, João Campos, José Genoíno, 
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Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, Marcelo 
Ortiz, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro Filho, Men-
donça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Manoel Ferreira, 
Regis de Oliveira, Sérgio Barradas Carneiro, Valtenir 
Pereira, Vilson Covatti, Zenaldo Coutinho, Alexandre 
Silveira, Arnaldo Faria de Sá, Eduardo Amorim, Hugo 
Leal, Jorginho Maluly, Luiz Couto, Major Fábio, Renato 
Amary, Ricardo Barros e William Woo.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filipplli, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.776-A, DE 2009 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 1.382/2009  
MENSAGEM Nº 407/2009 

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária São Tiago a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Bituruna, Estado do Paraná; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e 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 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere à Portaria no 874, de 19 de dezembro de 2008, 
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.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pare-
cem adequadas, conformando-se perfeitamente às nor-
mas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 1998, 
alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.776, 
de 2009.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2009. – De-
putado 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 Legislativo 
nº 1.776/2009, nos termos do Parecer do Relator, De-
putado Ricardo Barros.

Estiveram Presentes os Senhores Deputados: 
Tadeu Filippelli – Presidente, Eliseu Padilha, Bonifácio 
de Andrada e José Maia Filho – Vice-Presidentes, 
Antonio Carlos Biscaia, Arolde de Oliveira, Augus-
to Farias, Colbert Martins, Eduardo Cunha, Felipe 
Maia, Francisco Tenorio, Geraldo Pudim, Gonzaga 
Patriota, Jefferson Campos, João Campos, José Ge-
noíno, Jutahy Junior, Marçal Filho, Marcelo Itagiba, 
Marcelo Ortiz, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro 
Filho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Pastor 
Manoel Ferreira, Regis de Oliveira, Sérgio Barradas 
Carneiro, Valtenir Pereira, Vilson Covatti, Zenaldo 
Coutinho, Alexandre Silveira, Arnaldo Faria de Sá, 
Eduardo Amorim, Hugo Leal, Jorginho Maluly, Luiz 
Couto, Major Fábio, Renato Amary, Ricardo Barros 
e William Woo.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2009. – 
Deputado Tadeu Filipplli, Presidente.
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COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 43ª Reunião Ordinária Deliberativa Re-
alizada em 2 de setembro de 2009. 

Às dez horas e vinte e nove minutos do dia dois 
de setembro 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; Sebastião Bala Ro-
cha e Dalva Figueiredo – Vice-Presidentes; Antonio 
Feijão, Asdrubal Bentes, Henrique Afonso, Janete Ca-
piberibe, Marcelo Serafim, Márcio Marinho, Maria He-
lena, Natan Donadon, Nilson Pinto e Perpétua Almei-
da – Titulares; Anselmo de Jesus, Átila Lins, Eduardo 
Valverde, Francisco Praciano, Giovanni Queiroz, Ilder-
lei Cordeiro, Lúcio Vale, Lupércio Ramos, Marinha 
Raupp, Neudo Campos, Valtenir Pereira, Vanessa Gra-
zziotin, Wandenkolk Gonçalves, Zé Geraldo e Zequinha 
Marinho – Suplentes. Deixaram de comparecer os De-
putados Fernando Melo, Sergio Petecão, Washington 
Luiz e Zé Vieira. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o senhor Presidente declarou abertos os tra-
balhos e colocou à apreciação as Atas da 41ª Reunião 
Extraordinária de Audiência Pública realizada em 25 
de agosto de 2009 e da 42ª Reunião Ordinária Deli-
berativa realizada em 26 de agosto de 2009. Com a 
distribuição de cópias aos presentes, a Deputada Ja-
nete Capiberibe solicitou dispensa da leitura das atas. 
Em votação, as atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: 
O Presidente comunicou a todos que no último dia 27 
de agosto foi realizada, na Assembléia Legislativa do 
Maranhão, a Etapa Estadual do III Simpósio Amazônia, 
sob a coordenação dos Senhores Deputados Roberto 
Rocha, Presidente da Comissão de Meio Ambiente e 
Washington Luiz, desta Comissão, enfatizando que o 
evento foi bastante concorrido, contando com a pre-
sença de políticos, acadêmicos, militantes de causas 
ambientais, jovens, etc.. Avisou que a Etapa Estadual 
do Tocantins será coordenada pelo Nobre Deputado 
Estadual José Viana, Presidente da Comissão de Saú-
de e Meio Ambiente daquela Assembléia Legislativa. 
O Deputado Washington Luiz, membro deste Colegia-
do, representará esta Comissão no Evento. Lembrou, 
ainda, que, na próxima quinta-feira, dia 3 de setembro, 
será realizada a Etapa Estadual no Pará, sob a coor-
denação dos Senhores Deputados Nilson Pinto e As-

drubal Bentes. E, finalizando os comunicados sobre 
as etapas estaduais, lembrou que no dia 11, no Acre 
e Amapá, as etapas serão coordenadas pelos Exce-
lentíssimos Deputados Sérgio Petecão e Dalva Fiquei-
redo, respectivamente. Já no dia 18 de setembro, a 
Etapa Estadual será em Rondônia, sob a coordenação 
do nobre deputado Eduardo Valverde. Lembrou ainda 
que a Deputada Maria Helena já tomou as devidas 
providências para a realização, no dia 22, da Etapa 
Estadual em Roraima. Finalizando, afirmou que tem 
certeza absoluta de que com essas discussões nos 9 
Estados da Amazônia Legal, onde as etapas estão 
sendo realizadas, estarão sendo recolhidas importan-
tes subsídios ao grandioso III Simpósio Amazônia: 
Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Climáticas 
a ser realizado no dia 7 de outubro, no Auditório Nereu 
Ramos da Câmara dos Deputados. ORDEM DO DIA: 
A – Requerimentos – REQUERIMENTO Nº 569/09 – 
da Sra. Marinha Raupp – que “requer nos termos do 
Art. 52, § 5º do RICD, a inclusão na Ordem do Dia, 
para apreciação imediata, o Req. 570/09”. APROVADO. 
2 – REQUERIMENTO Nº 570/09 – da Sra. Marinha 
Raupp – que “requer a realização de Reunião de Tra-
balho dessa Comissão com as Bancadas dos Estados 
que compõem a Amazônia Legal, a exceção de Mara-
nhão, Tocantins e Mato Grosso, com a participação 
dos reitores das Universidades Federais respectivas, 
para debaterem o PL-1746/2007, do Poder Executivo, 
que “cria cargos efetivos, cargos comissionados e fun-
ções gratificadas no âmbito do Ministério da Educação.” 
APROVADO. 3 – REQUERIMENTO Nº 571/09 – do Sr. 
Wandenkolk Gonçalves – que “requer nos termos do 
art. 52 § 5º do RICD, a inclusão na Ordem do Dia o 
Req. nº 572/09”. APROVADO. 4 – REQUERIMENTO 
Nº 572/09 – do Sr. Wandenkolk Gonçalves – que “re-
quer realização de uma Reunião de Trabalho na cida-
de de Santarém (PA), no próximo dia 17 de setembro 
de 2009, para discutir os projetos de lei complementar 
que tratam das Zonas de Processamento de Exporta-
ção (ZPE’s), em tramitação nesta Comissão da Ama-
zônia (CAINDR)”. Aprovado com a solicitação de con-
tar com a presença de assessor técnico da CAINDR 
no evento. Subscreveu o requerimento o Deputado Lira 
Maia. B – Requerimentos: 5 – REQUERIMENTO Nº 
566/09 – do Sr. Silas Câmara – “requer que sejam 
convidados, para audiência pública nesta Comissão, 
os ministros da Justiça; da Defesa; da Fazenda; do 
Planejamento, e da Integração Nacional com vistas a 
discutir a segurança pública, integração, desenvolvi-
mento e isenção de impostos nos Municípios de fron-
teira da Região Amazônica”. APROVADO. Subscreve-
ram o requerimento as Deputadas Vanessa Grazziotin 
e Marinha Raupp e o Deputado Neudo Campos. 6 – 
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REQUERIMENTO Nº 567/09 – do Sr. Silas Câmara 
– “requer que sejam reconhecidas, para fins de provi-
dências junto à Câmara dos Deputados, as Etapas 
Estaduais do III Simpósio da Amazônia, os documen-
tos e proposições apresentados nesses eventos, bem 
como a indicação do Deputado Washington Luiz, mem-
bro deste Colegiado, para representar a Comissão da 
Amazônia e Comissão do Meio Ambiente (CAINDR/
CMADS), promotoras do evento, na Etapa Estadual 
de Tocantins”. APROVADO. 7 – REQUERIMENTO Nº 
568/09 – do Sr. Silas Câmara – que “requer à Mesa 
Diretora da Casa a confecção de 1.500 exemplares de 
cada separata relativa às audiências públicas “O SIS-
TEMA DE TELEFONIA NA AMAZÔNIA” e “CÓDIGO 
SINDICAL PARA AS COLÔNIAS DE PESCADORES 
ARTESANAIS, FEDERAÇÕES ESTADUAIS E CON-
FEDERAÇÃO NACIONAL” e o “RELATÓRIO DE ATI-
VIDADES CAINDR/2009”, como também a impressão 
quinzenal de 2.000 edições do informativo “AMAZÔNIA 
E INTEGRAÇÃO NACIONAL” que relata as muitas ati-
vidades deste Colegiado”. APROVADO. C – Proposi-
ções Sujeitas à Apreciação do Plenário: PRIORIDADE 
8 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 299/08 
– do Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do 
Turismo da Microrregião do Madeira e a instituir o Pro-
grama Especial de Desenvolvimento do Turismo da 
Região Integrada de Desenvolvimento do Turismo da 
Microrregião do Madeira”. RELATOR: Deputado FRAN-
CISCO PRACIANO. PARECER: pela aprovação. RE-
TIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 9 – PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº 302/08 – do Sr. Carlos Sou-
za – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Região 
Integrada de Desenvolvimento do Turismo da Micror-
região de Parintins e a instituir o Programa Especial 
de Desenvolvimento do Turismo da Região Integrada 
de Desenvolvimento do Turismo da Microrregião de 
Parintins”. RELATOR: Deputado LUPÉRCIO RAMOS. 
PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA DE 
OFÍCIO. 10. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
422/08 – do Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Mi-
crorregião de Parintins, Estado do Amazonas, assim 
como instituir o Programa Especial de Desenvolvimen-
to Integrado dessa Microrregião”. RELATORA: Depu-
tada MARINHA RAUPP. PARECER: pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 11. PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº 424/08 – do Sr. Carlos Sou-
za – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de 
Desenvolvimento da Microrregião do Japurá, Estado 
do Amazonas, assim como instituir o Programa Espe-
cial de Desenvolvimento Integrado dessa Microrregião”. 
RELATOR: Deputado LUPÉRCIO RAMOS. PARECER: 

pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 
12. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 426/08 
– do Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microrregião 
de Coari, Estado do Amazonas, assim como instituir 
o Programa Especial de Desenvolvimento Integrado 
dessa Microrregião”. RELATOR: Deputado FRANCIS-
CO PRACIANO. PARECER: pela aprovação. RETIRA-
DO DE PAUTA DE OFÍCIO. D – Proposições Sujeitas 
à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: PRIORI-
DADE 13. PROJETO DE LEI Nº 4.694/09 – do Sena-
do 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”. RELATORA: Deputada JANETE CAPI-
BERIBE. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE 
PAUTA DE OFÍCIO. 14. PROJETO DE LEI Nº 4.697/09 
– do Senado Federal – Jayme Campos – (PLS 439/2007) 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de Sinop, 
no Estado de Mato Grosso”. RELATOR: Deputado 
HENRIQUE AFONSO. PARECER: pela rejeição. VISTA 
CONJUNTA AOS DEPUTADOS ASDRUBAL BENTES 
E MARINHA RAUPP. 15. PROJETO DE LEI Nº 4.702/09 
– do Senado Federal – Jayme Campos – (PLS 440/2007) 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de Várzea 
Grande, no Estado do Mato Grosso”. RELATORA: De-
putada PERPÉTUA ALMEIDA. PARECER: pela apro-
vação. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 16. PRO-
JETO DE LEI Nº 4.703/09 – do Senado Federal – Jay-
me Campos – (PLS 441/2007) – que “dispõe sobre a 
criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Alta Floresta, no Estado de 
Mato Grosso”. RELATOR: Deputado ANSELMO DE 
JESUS. PARECER: pela rejeição. VISTA CONJUNTA 
AOS DEPUTADOS ASDRUBAL BENTES E MARINHA 
RAUPP. 17. PROJETO DE LEI Nº 4.704/09 – do Se-
nado Federal – Arthur Virgílio – (PLS 457/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Itacoatiara, no 
Estado do Amazonas”. RELATOR: Deputado ÁTILA 
LINS. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAU-
TA DE OFÍCIO. 18. PROJETO DE LEI Nº 4.705/09 – 
do Senado Federal – Arthur Virgílio – (PLS 458/2007) 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de Tabatin-
ga no Estado do Amazonas” RELATOR: Deputado 
ILDERLEI CORDEIRO. PARECER: pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 19. PROJETO DE 
LEI Nº 4.708/09 – do Senado Federal – Mário Couto 
– (PLS 490/2007) – que “dispõe sobre a criação de 
Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Mu-
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nicípio de Breves, no Estado do Pará”. RELATOR: De-
putado GIOVANNI QUEIROZ. PARECER: pela apro-
vação. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 20. PRO-
JETO DE LEI Nº 4.711/09 – do Senado Federal – Ká-
tia Abreu – (PLS 529/2007) – que “dispõe sobre a 
criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Gurupi, no Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. PARE-
CER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍ-
CIO. 21. PROJETO DE LEI Nº 4.714/09 – do Senado 
Federal – Mário Couto – (PLS 554/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Exportação (ZPE) no Mu-
nicípio de Paragominas, no Estado Pará”. RELATOR: 
Deputado LÚCIO VALE. PARECER: pela aprovação. 
RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 22. PROJETO DE 
LEI Nº 4.717/09 – do Senado Federal – Mozarildo Ca-
valcanti – (PLS 397/2007) – que “dispõe sobre a cria-
ção de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) 
no Município de Boa Vista, no Estado de Roraima”. 
RELATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. PARE-
CER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍ-
CIO. 23. PROJETO DE LEI Nº 4.728/09 – do Senado 
Federal -Roseana Sarney – (PLS 234/2007) – que 
“dispõe sobre a Criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Barreirinhas, no 
Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado ZÉ VIEI-
RA. PARECER: pela aprovação. RETIRADO DE PAU-
TA DE OFÍCIO. 24. PROJETO DE LEI Nº 4.730/09 – do 
Senado Federal – Roseana Sarney – (PLS 254/2007) 
– que “dispõe sobre a Criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de Rosário, 
no Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado ZE-
NALDO COUTINHO. PARECER: pela aprovação, com 
emenda modificativa. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍ-
CIO. 25. PROJETO DE LEI Nº 4.734/09 – do Senado 
Federal – Valdir Raupp – (PLS 351/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Porto Velho, no Estado 
de Rondônia”. (Apensado: PL 5386/2009) RELATORA: 
Deputada PERPÉTUA ALMEIDA. PARECER: pela 
aprovação deste, e pela rejeição do PL 5386/2009, 
apensado. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 26. 
PROJETO DE LEI Nº 4.739/09 – do Senado Federal 
– Flexa Ribeiro – (PLS 357/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Santarém, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado ZÉ GERALDO. PARECER: pela 
rejeição. VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS AS-
DRUBAL BENTES, GIOVANNI QUEIROZ, NILSON 
PINTO E WANDENKOLK GONÇALVES. 27. PROJETO 
DE LEI Nº 4.744/09 – do Senado Federal – Roseana 
Sarney – (PLS 377/2007) – que “dispõe sobre a cria-
ção de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) 

no Município de Bacabeira, no Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. PARE-
CER: pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍ-
CIO. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 28. PROJETO DE 
LEI Nº 1.464/07 – do Sr. Zequinha Marinho – que “au-
toriza o Poder Executivo a criar a Companhia de De-
senvolvimento dos Vales do Araguaia e do Tocantins 
– CODEVAT – e dá outras providências”. RELATOR: 
Deputado ZÉ GERALDO. PARECER: pela rejeição 
deste. RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR. 29. PRO-
JETO DE LEI Nº 4.689/09 – do Sr. Acélio Casagrande 
– que “dispõe sobre a abertura de crédito na rede ban-
cária oficial para atender as vítimas de calamidade 
pública”. RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. 30. PROJETO DE LEI Nº 
5.375/09 – do Sr. Giovanni Queiroz – que “dispõe so-
bre a criação de Zona de Processamento de Exporta-
ção (ZPE) no Município de Marabá, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES. PARECER: 
pela aprovação. RETIRADO DE PAUTA DE OFÍCIO. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente, Deputado Silas Câmara, encerrou a pre-
sente reunião às onze horas e trinta e seis 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 44ª Reunião Ordinária Realizada em 9 
de setembro de 2009.

Às dez horas e treze minutos do dia nove de se-
tembro de dois mil e nove, reuniu-se a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional, no Anexo II, Plenário 15 da Câmara dos De-
putados, com a presença dos Senhores Deputados 
Silas Câmara – Presidente; Sergio Petecão – Vice-
Presidente; Antonio Feijão, Henrique Afonso, Márcio 
Marinho, Maria Helena, Natan Donadon, Nilson Pinto 
e Washington Luiz – Titulares; Átila Lins, Eduardo Val-
verde, Lupércio Ramos, Marinha Raupp, Valtenir Pe-
reira, Vanessa Grazziotin, Wandenkolk Gonçalves, Zé 
Geraldo e Zequinha Marinho – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Asdrubal Bentes, Dalva 
Figueiredo, Fernando Melo, Janete Capiberibe, Mar-
celo Serafim, Perpétua Almeida, Sebastião Bala Rocha 
e Zé Vieira. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e 
solicitou ao Deputado Sérgio Petecão, 1º Vice-Presi-
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dente, a assumir os trabalhos, informando que teria 
que comparecer ao Plenário do Senado Federal para 
participar de Sessão Solene em homenagem ao DIA 
DA AMAZÔNIA, atendendo convite do Senador Jeffer-
son Praia, autor do requerimento. Antes de iniciar a 
Ordem do Dia, o Deputado Nilson Pinto comunicou 
que iria pedir verificação de quórum. Diante disso, o 
Presidente liberou os membros Presentes e encerrou 
a sessão. ORDEM DO DIA: A – Requerimentos: 1 – 
REQUERIMENTO Nº 573/09 – do Sr. Silas Câmara 
– que “requer a realização de audiência pública na 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional, com a presença do Ministro 
da Previdência Social; do Presidente da Funai; do Pre-
sidente da Confederação Nacional de Pesca e um re-
presentante dos extrativistas do Brasil, para discutir o 
acordo de cooperação técnica firmado entre o MPS e 
a FUNAI, que permitirá o reconhecimento automático 
dos direitos previdenciários dos povos indígenas, ex-
trativistas e segurados especiais”. NÃO DELIBERADO. 
2 – REQUERIMENTO Nº 574/09 – do Sr. Silas Câma-
ra – que “requer à Mesa Diretora desta Casa a reali-
zação, anualmente, de Sessão Solene em homenagem 
ao Dia da Amazônia, comemorado em 5 de setembro, 
ou em dias úteis próximos a essa data”. NÃO DELIBE-
RADO. B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Ple-
nário: PRIORIDADE 3 – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 299/08 – do Sr. Carlos Souza – que “au-
toriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de 
Desenvolvimento do Turismo da Microrregião do Ma-
deira e a instituir o Programa Especial de Desenvolvi-
mento do Turismo da Região Integrada de Desenvol-
vimento do Turismo da Microrregião do Madeira”. RE-
LATOR: Deputado FRANCISCO PRACIANO. PARE-
CER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 4 – PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 302/08 – do Sr. 
Carlos Souza – que “autoriza o Poder Executivo a criar 
a Região Integrada de Desenvolvimento do Turismo 
da Microrregião de Parintins e a instituir o Programa 
Especial de Desenvolvimento do Turismo da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Turismo da Micror-
região de Parintins”. RELATOR: Deputado LUPÉRCIO 
RAMOS. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. 5 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
422/08 – do Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Mi-
crorregião de Parintins, Estado do Amazonas, assim 
como instituir o Programa Especial de Desenvolvimen-
to Integrado dessa Microrregião” RELATORA: Depu-
tada MARINHA RAUPP. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 6 – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR Nº 424/08 – do Sr. Carlos Souza – que “au-
toriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvi-

mento da Microrregião do Japurá, Estado do Amazonas, 
assim como instituir o Programa Especial de Desen-
volvimento Integrado dessa Microrregião”. RELATOR: 
Deputado LUPÉRCIO RAMOS. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 7 – PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 426/08 – do Sr. Carlos Souza 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de 
Desenvolvimento da Microrregião de Coari, Estado do 
Amazonas, assim como instituir o Programa Especial 
de Desenvolvimento Integrado dessa Microrregião”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO PRACIANO. PA-
RECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. C – Pro-
posições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Co-
missões: PRIORIDADE 8 – 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”. RELATORA: Deputada 
JANETE CAPIBERIBE. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 9 – PROJETO DE LEI Nº 4.697/09 
– do Senado Federal – Jayme Campos – (PLS 439/2007) 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de Sinop, 
no Estado de Mato Grosso”. RELATOR: Deputado 
HENRIQUE AFONSO. PARECER: pela rejeição. Vista 
conjunta aos Deputados Asdrubal Bentes e Marinha 
Raupp, em 02/09/2009. NÃO DELIBERADO. 10. PRO-
JETO DE LEI Nº 4.702/09 – do Senado Federal – Jay-
me Campos – (PLS 440/2007) – que “dispõe sobre a 
criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Várzea Grande, no Estado do 
Mato Grosso”. RELATORA: Deputada PERPÉTUA AL-
MEIDA. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERA-
DO. 11. PROJETO DE LEI Nº 4.703/09 – do Senado 
Federal – Jayme Campos – (PLS 441/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Alta Floresta, 
no Estado de Mato Grosso”. RELATOR: Deputado AN-
SELMO DE JESUS. PARECER: pela rejeição. Vista 
conjunta aos Deputados Asdrubal Bentes e Marinha 
Raupp, em 02/09/2009. NÃO DELIBERADO. 12. PRO-
JETO DE LEI Nº 4.704/09 – do Senado Federal – Ar-
thur Virgílio – (PLS 457/2007) – que “dispõe sobre a 
criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Itacoatiara, no Estado do Ama-
zonas”. RELATOR: Deputado ÁTILA LINS. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 13. PROJETO 
DE LEI Nº 4.705/09 – do Senado Federal – Arthur Vir-
gílio – (PLS 458/2007) – que “dispõe sobre a criação 
de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Tabatinga no Estado do Amazonas” RE-
LATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 14. PROJETO 
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DE LEI Nº 4.708/09 – do Senado Federal – Mário Cou-
to – (PLS 490/2007) – que “dipõe sobre a criação de 
Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Mu-
nicípio de Breves, no Estado do Pará”. RELATOR: De-
putado GIOVANNI QUEIROZ. PARECER: pela apro-
vação. NÃO DELIBERADO. 15. PROJETO DE LEI Nº 
4.711/09 – do Senado Federal – Kátia Abreu – (PLS 
529/2007) – que “dispõe sobre a criação de Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) no Município de 
Gurupi, no Estado do Tocantins”. RELATOR: Deputado 
MARCIO JUNQUEIRA. PARECER: pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO. 16. PROJETO DE LEI Nº 4.714/09 
– do Senado Federal – Mário Couto – (PLS 554/2007) 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Exportação 
(ZPE) no Município de Paragominas, no Estado Pará”. 
RELATOR: Deputado LÚCIO VALE. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 17. PROJETO DE LEI 
Nº 4.717/09 – do Senado Federal – Mozarildo Caval-
canti – (PLS 397/2007) – que “dispõe sobre a criação 
de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Boa Vista, no Estado de Roraima”. RE-
LATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. PARECER: 
pela aprovação. NÃO DELIBERADO. 18. PROJETO 
DE LEI Nº 4.728/09 – do Senado Federal -Roseana 
Sarney – (PLS 234/2007) – que “dispõe sobre a Cria-
ção de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) 
no Município de Barreirinhas, no Estado do Maranhão”. 
RELATOR: Deputado ZÉ VIEIRA. PARECER: pela 
aprovação. NÃO DELIBERADO. 19. PROJETO DE LEI 
Nº 4.730/09 – do Senado Federal – Roseana Sarney 
– (PLS 254/2007) – que “dispõe sobre a Criação de 
Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Mu-
nicípio de Rosário, no Estado do Maranhão”. RELATOR: 
Deputado ZENALDO COUTINHO. PARECER: pela 
aprovação, com emenda modificativa. NÃO DELIBE-
RADO. 20. PROJETO DE LEI Nº 4.734/09 – do Sena-
do Federal – Valdir Raupp – (PLS 351/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Porto Velho, no 
Estado de Rondônia”. (Apensado: PL 5386/2009) RE-
LATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA. PARECER: 
pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 5386/2009, 
apensado. NÃO DELIBERADO. 21. PROJETO DE LEI 
Nº 4.739/09 – do Senado Federal – Flexa Ribeiro – 
(PLS 357/2007) – que “dispõe sobre a criação de Zona 
de Processamento de Exportação (ZPE) no Município 
de Santarém, no Estado do Pará”. RELATOR: Depu-
tado ZÉ GERALDO. PARECER: pela rejeição. Vista 
conjunta aos Deputados Asdrubal Bentes, Giovanni 
Queiroz, Nilson Pinto e Wandenkolk Gonçalves, em 
02/09/2009. Os Deputados Nilson Pinto e Wandenkolk 
Gonçalves apresentaram votos em separado. NÃO 
DELIBERADO. 22. PROJETO DE LEI Nº 4.744/09 – 

do Senado Federal – Roseana Sarney – (PLS 377/2007) 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de Bacabei-
ra, no Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado 
ILDERLEI CORDEIRO. PARECER: pela aprovação. 
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA. NÃO DELIBERADO. 23. 
PROJETO DE LEI Nº 1.464/07 – do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Com-
panhia de Desenvolvimento dos Vales do Araguaia e 
do Tocantins – CODEVAT – e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZÉ GERALDO. PARECER: pela 
rejeição deste. NÃO DELIBERADO. 24. PROJETO DE 
LEI Nº 5.375/09 – do Sr. Giovanni Queiroz – que “dis-
põe sobre a criação de Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) no Município de Marabá, Estado do 
Pará”. RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES. 
PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBERADO. EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o Presi-
dente, Deputado Silas Câmara, agradeceu a presença 
de todos e encerrou os trabalhos às dez horas e de-
zesseis minutos. E, para constar, eu, Iara Araújo Alen-
car 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 45ª Reunião Ordinária Audiência Públi-
ca Realizada em 15 de setembro de 2009.

Às quatorze horas e quarenta e dois minutos 
do dia quinze de setembro de dois mil e nove, reu-
niu-se a Comissão da Amazônia, Integração Na-
cional e de Desenvolvimento Regional, no Anexo 
II, Plenário 15 da Câmara dos Deputados, com a 
presença dos Senhores Deputados Silas Câmara 
– Presidente; Sergio Petecão, Sebastião Bala Ro-
cha e Dalva Figueiredo – Vice-Presidentes; Antonio 
Feijão, Fernando Melo, Marcelo Serafim, Márcio 
Marinho, Natan Donadon e Washington Luiz – Titu-
lares; Átila Lins, Eduardo Valverde, Ilderlei Cordeiro, 
Lupércio Ramos, Marinha Raupp, Valtenir Pereira e 
Vanessa Grazziotin – Suplentes.Deixaram de com-
parecer os Deputados Asdrubal Bentes, Henrique 
Afonso, Janete Capiberibe, Maria Helena, Nilson 
Pinto, Perpétua Almeida e Zé Vieira. Justificou a 
ausência o Deputado Zé Vieira. Estiveram Presen-
tes como convidados os senhores ERNESTO RO-
ESSING NETO – Coordenador do Centro Estadual 
de Mudanças Climáticas do Estado do Amazonas 
(CECLIMA). 2. SHIGEO SHIKI – Gerente de Projeto 
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do Departamento de Economia e Meio Ambiente do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA); 3. LYLIA DA 
SILVA GUEDES GALETTI – Gerente de Projeto da 
Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável 
do Ministério do Meio Ambiente (SEDR); 4. DANIEL 
GUIMARÃES BOLSONARO PENTEADO – Cooder-
nador Geral de Florestas Nacionais do Instituto Chi-
co Mendes (ICMBio); 5. MARCELA NUNES DE ME-
NEZES – Coordenadora da Coordenação Geral de 
Patrimônio Indígena e Meio Ambiente da Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI); 6. PAULO MOUTINHO 
– Coordenador do Instituto de Pesquisa Ambiental 
da Amazônia (IPAM); 7. MAURÍCIO DE CARVALHO 
AMAZONAS – Professor de Economia do Meio Am-
biente do Centro de Desenvolvimento Sustentável 
da Universidade de Brasília (CDS-UNB); 8. VALÉRIA 
PAYE – Representante das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira (COIAB). ABERTURA: Ha-
vendo número regimental, o senhor Presidente de-
clarou aberta a audiência pública destinada a tratar 
dos “MEIOS DE COMPENSAÇÃO POR SERVIÇOS 
AMBIENTAIS ÀS POPULAÇÕES TRADICIONAIS 
E INDÍGENAS PELA CONSERVAÇÃO DAS FLO-
RESTAS, RIOS, LAGOS E IGARAPÉS”, em aten-
dimento aos Requerimentos nº 491/09, de autoria 
do Deputado Lupércio Ramos(PMDB/AM) e nºs 501 
e 515/09 de autoria do Deputado Zé Geraldo (PT/
PA). Para compor a Mesa convidou os exposito-
res, facultando a palavra, inicialmente, ao Senhor 
ERNESTO ROESSING NETO. Após a exposição, 
concedeu a palavra ao Senhor SHIGEO SHIKI. 
Em seguida, falaram os senhores DANIEL GUIMA-
RÃES, PAULO MOUTINHO VALÉRIA PAYE, LYLIA 
DA SILVA GUEDES GALLETI, MARCELA NUNES 
E MAURÍCIO DE CARVALHO AMAZONAS. Antes 
de dar início ao debate, foi dada a palavra ao autor 
do requerimento, Deputado Lupércio Ramos. Após 
ouvi-lo, o Presidente em exercício, Deputado Sérgio 
Petecão, abriu o debate com os expositores convi-
dados. Finalizando a discussão sobre os “MEIOS 
DE COMPENSAÇÃO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 
ÀS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E INDÍGENAS 
PELA CONSERVAÇÃO DAS FLORESTAS, RIOS, 
LAGOS E IGARAPÉS”, falaram os expositores para 
suas considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente, Deputado Silas 
Câmara, encerrou os trabalhos às dezessete ho-
ras e vinte e seis minutos. E, para constar, eu, Iara 
Araújo Alencar Aires, lavrei a presente Ata, que por 
ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Pre-
sidente, 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 46ª Reunião Ordinária Realizada Em 
16 de setembro de 2009.

Às dez horas e vinte e um minutos do dia dezes-
seis de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional, no Anexo II, Plenário 5 da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados Silas Câmara – Presidente; Sergio Pe-
tecão, Sebastião Bala Rocha e Dalva Figueiredo – 
Vice-Presidentes; Antonio Feijão, Henrique Afonso, 
Janete Capiberibe, Marcelo Serafim, Márcio Marinho, 
Maria Helena, Natan Donadon, Perpétua Almeida, 
Washington Luiz e Zé Vieira – Titulares; Anselmo de 
Jesus, Ilderlei Cordeiro, Lúcio Vale, Lupércio Ramos, 
Marcio Junqueira, Marinha Raupp, Neudo Campos, 
Valtenir Pereira, Vanessa Grazziotin e Zequinha Mari-
nho – Suplentes.Compareceu também o Deputado 
Vilson Covatti, como não-membro. Deixaram de com-
parecer os Deputados Asdrubal Bentes, Fernando Melo 
e Nilson Pinto. ABERTURA: Havendo número regi-
mental, o senhor Presidente declarou abertos os tra-
balhos e colocou à apreciação as atas da Quadragé-
sima Terceira Reunião Ordinária Deliberativa, realiza-
da em 2 de setembro de 2009 e da Quadragésima 
Quarta Reunião Ordinária Deliberativa, realizada em 
9 de setembro de 2009. Com a distribuição de cópias 
aos presentes, o Deputado Antonio Feijão solicitou 
dispensa da leitura das atas. Em votação, as atas fo-
ram aprovadas. ORDEM DO DIA: A – Matéria Sobre 
a Mesa: 1 – REQUERIMENTO Nº 578/09 – da Sra. 
Maria Helena – que “requer nos termos do art. 177, VI, 
do Regimento Interno, a retirada de pauta do PL 
4.999/2009, item 27, da pauta da reunião ordinária de 
16/9/09”. APROVADO. B – Requerimentos: 2 – RE-
QUERIMENTO Nº 573/09 – do Sr. Silas Câmara – que 
“requer a realização de audiência pública na Comissão 
da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvi-
mento Regional, com a presença do Ministro da Pre-
vidência Social; do Presidente da Funai; do Presiden-
te da Confederação Nacional de Pesca e um repre-
sentante dos extrativistas do Brasil, para discutir o 
acordo de cooperação técnica firmado entre o Minis-
tério da Previdência Social e a FUNAI, que permitirá 
o reconhecimento automático dos direitos previdenci-
ários dos povos indígenas, extrativistas e segurados 
especiais”. RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR. 3 
– REQUERIMENTO Nº 574/09 – do Sr. Silas Câmara 
– que “requer à Mesa Diretora desta Casa a realização, 
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anualmente, de Sessão Solene em homenagem ao 
Dia da Amazônia, comemorado em 5 de setembro, ou 
em dias úteis próximos a essa data”. RETIRADO PELO 
AUTOR. 4 – REQUERIMENTO Nº 575/09 – d o Sr. 
Sebastião Bala Rocha – que “requer audiência pública, 
para debater os Projetos de Lei do Pré-Sal”. APROVA-
DO. SUBSCREVEU O REQUERIMENTO O Deputado 
ANTÔNIO FEIJÃO. 5 – REQUERIMENTO Nº 576/09 
– do Sr. Silas Câmara – que “requer a realização de 
audiência pública com a presença de governadores, 
prefeitos, deputados estaduais e federais, procurado-
res federais, promotores de justiça, presidentes de 
ONG’’s que atuam na Região Amazônia para discutir 
o PLP Nº 351/2002 – (FPE VERDE), de autoria da 
Senadora Marina Silva”. RETIRADO DE PAUTA PELO 
AUTOR. 6 – REQUERIMENTO Nº 577/09 – da Sra. 
Dalva Figueiredo e outros – que “requer a realização, 
no âmbito da Comissão da Amazônia – CAINDR, de 
audiência pública para debater as medidas compen-
satórias decorrentes da criação do Parque Nacional 
Montanhas do Tumucumaque (AP)”. APROVADO. C 
– Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: PRIO-
RIDADE 7 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
299/08 – do Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvi-
mento do Turismo da Microrregião do Madeira e a ins-
tituir o Programa Especial de Desenvolvimento do 
Turismo da Região Integrada de Desenvolvimento do 
Turismo da Microrregião do Madeira”. RELATOR: De-
putado FRANCISCO PRACIANO. PARECER: pela 
aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PA-
RECER. 8 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
302/08 – do Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvi-
mento do Turismo da Microrregião de Parintins e a 
instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do 
Turismo da Região Integrada de Desenvolvimento do 
Turismo da Microrregião de Parintins”. RELATOR: De-
putado LUPÉRCIO RAMOS. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
9 – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 422/08 
– do Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Poder Execu-
tivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Microrregião 
de Parintins, Estado do Amazonas, assim como insti-
tuir o Programa Especial de Desenvolvimento Integra-
do dessa Microrregião” RELATORA: Deputada MARI-
NHA RAUPP. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 10. PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº 424/08 – do Sr. Carlos Sou-
za – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de 
Desenvolvimento da Microrregião do Japurá, Estado 
do Amazonas, assim como instituir o Programa Espe-
cial de Desenvolvimento Integrado dessa Microrregião”. 

RELATOR: Deputado LUPÉRCIO RAMOS. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 11. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 426/08 – do Sr. Carlos Souza – que “autoriza o Po-
der Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento da 
Microrregião de Coari, Estado do Amazonas, assim 
como instituir o Programa Especial de Desenvolvimen-
to Integrado dessa Microrregião”. RELATOR: Deputa-
do FRANCISCO PRACIANO. PARECER: pela aprova-
ção. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: PRIORIDADE 12. PROJETO DE LEI 
Nº 4.694/09 – do Senado Federal – Jayme Campos 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de Barra do 
Garça, no Estado do Mato Grosso”. RELATORA: De-
putada JANETE CAPIBERIBE. PARECER: pela apro-
vação. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
13. PROJETO DE LEI Nº 4.697/09 – do Senado Fe-
deral – Jayme Campos – (PLS 439/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Sinop, no Estado de Mato 
Grosso”. RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO. 
PARECER: pela rejeição. Vista conjunta aos Deputa-
dos Asdrubal Bentes e Marinha Raupp, em 02/09/2009. 
REJEITADO O PARECER.DESIGNADA RELATORA , 
DEP. MARINHA RAUPP (PMDB – RO).PARECER 
VENCEDOR, DEP. MARINHA RAUPP (PMDB – RO), 
PELA APROVAÇÃO.APROVADO O PARECER VEN-
CEDOR DA DEP. MARINHA RAUPP. O PARECER DO 
RELATOR, DEP. HENRIQUE AFONSO, PASSOU A 
CONSTITUIR VOTO EM SEPARADO. 14. PROJETO 
DE LEI Nº 4.702/09 – do Senado Federal – Jayme 
Campos – (PLS 440/2007) – que “dispõe sobre a cria-
ção de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) 
no Município de Várzea Grande, no Estado do Mato 
Grosso”. RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEI-
DA. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 15. PROJETO DE LEI 
Nº 4.703/09 – do Senado Federal – Jayme Campos 
– (PLS 441/2007) – que “dispõe sobre a criação de 
Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Mu-
nicípio de Alta Floresta, no Estado de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado ANSELMO DE JESUS. PARE-
CER: pela rejeição. Vista conjunta aos Deputados As-
drubal Bentes e Marinha Raupp, em 02/09/2009. RE-
JEITADO O PARECER.DESIGNADA RELATORA DO 
VENCEDOR, DEP. MARINHA RAUPP (PMDB – RO).
PARECER VENCEDOR, DEP. MARINHA RAUPP 
(PMDB – RO), PELA APROVAÇÃO.APROVADO O 
PARECER VENCEDOR DA DEP. MARINHA RAUPP. 
O PARECER DO RELATOR, DEP. ANSELMO DE JE-
SUS, PASSOU A CONSTITUIR VOTO EM SEPARADO. 
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16. PROJETO DE LEI Nº 4.704/09 – do Senado Fe-
deral – Arthur Virgílio – (PLS 457/2007) – que “dispõe 
sobre a criação de Zona de Processamento de Expor-
tação (ZPE) no Município de Itacoatiara, no Estado do 
Amazonas”. RELATOR: Deputado ÁTILA LINS. PARE-
CER: pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE O PARECER. 17. PROJETO DE LEI Nº 4.705/09 
– do -Senado Federal – Arthur Virgílio – (PLS 458/2007) 
– que “dispõe sobre a criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de Tabatin-
ga no Estado do Amazonas” RELATOR: Deputado 
ILDERLEI CORDEIRO. PARECER: pela aprovação. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 18. 
PROJETO DE LEI Nº 4.708/09 – do Senado Federal 
– Mário Couto – (PLS 490/2007) – que “dipõe sobre a 
criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Breves, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 19. PROJETO DE LEI Nº 4.711/09 – do 
Senado Federal – Kátia Abreu – (PLS 529/2007) – que 
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE) no Município de Gurupi, no Es-
tado do Tocantins”. RELATOR: Deputado MARCIO 
JUNQUEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 20. PROJETO DE 
LEI Nº 4.714/09 – do Senado Federal – Mário Couto 
– (PLS 554/2007) – que “dispõe sobre a criação de 
Zona de Exportação (ZPE) no Município de Parago-
minas, no Estado Pará”. RELATOR: Deputado LÚCIO 
VALE. PARECER: pela aprovação. APROVADO POR 
UNANIMIDADE O PARECER. 21. PROJETO DE LEI 
Nº 4.717/09 – do Senado Federal – Mozarildo Caval-
canti – (PLS 397/2007) – que “dispõe sobre a criação 
de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Boa Vista, no Estado de Roraima”. RE-
LATOR: Deputado MARCIO JUNQUEIRA. PARECER: 
pela aprovação. APROVADO POR UNANIMIDADE O 
PARECER. 22. PROJETO DE LEI Nº 4.728/09 – do 
Senado Federal -Roseana Sarney – (PLS 234/2007) 
– que “dispõe sobre a Criação de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) no Município de Barreiri-
nhas, no Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado 
ZÉ VIEIRA. PARECER: pela aprovação. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 23. PROJETO DE 
LEI Nº 4.730/09 – do Senado Federal – Roseana Sar-
ney – (PLS 254/2007) – que “dispõe sobre a Criação 
de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no 
Município de Rosário, no Estado do Maranhão”. RE-
LATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. PARECER: 
pela aprovação, com emenda modificativa. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE O PARECER. 24. PROJETO 
DE LEI Nº 4.734/09 – do Senado Federal – Valdir Rau-

pp – (PLS 351/2007) – que “dispõe sobre a criação de 
Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Mu-
nicípio de Porto Velho, no Estado de Rondônia”. (Apen-
sado: PL 5386/2009) RELATORA: Deputada PERPÉ-
TUA ALMEIDA. PARECER: pela aprovação deste, e 
pela rejeição do PL 5386/2009, apensado. APROVADO 
POR UNANIMIDADE O PARECER. 25. PROJETO DE 
LEI Nº 4.739/09 – do Senado Federal – Flexa Ribeiro 
– (PLS 357/2007) – que “dispõe sobre a criação de 
Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Mu-
nicípio de Santarém, no Estado do Pará”. RELATOR: 
Deputado ZÉ GERALDO. PARECER: pela rejeição. 
Vista conjunta aos Deputados Asdrubal Bentes, Gio-
vanni Queiroz, Nilson Pinto e Wandenkolk Gonçalves, 
em 02/09/2009. o Deputado Wandenkolk Gonçalves 
apresentou voto em separado. REJEITADO O PARE-
CER.DESIGNADO RELATOR, DEP. NILSON PINTO 
(PSDB – PA).PARECER VENCEDOR, DEP. NILSON 
PINTO (PSDB – PA), PELA APROVAÇÃO.APROVADO 
O PARECER VENCEDOR DO DEP. NILSON PINTO. 
O PARECER DO RELATOR, DEP. ZÉ GERALDO, PAS-
SOU A CONSTITUIR VOTO EM SEPARADO. 26. PRO-
JETO DE LEI Nº 4.744/09 – do Senado Federal – Ro-
seana Sarney – (PLS 377/2007) – que “dispõe sobre 
a criação de Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) no Município de Bacabeira, no Estado do Ma-
ranhão”. RELATOR: Deputado ILDERLEI CORDEIRO. 
PARECER: pela aprovação. APROVADO POR UNA-
NIMIDADE O PARECER. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 
27. PROJETO DE LEI Nº 1.464/07 – do Sr. Zequinha 
Marinho – que “autoriza o Poder Executivo a criar a 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Araguaia 
e do Tocantins – CODEVAT – e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZÉ GERALDO. PARECER: pela 
rejeição deste. DESIGNADA RELATORA SUBSTITU-
TA, DEP. DALVA FIGUEIREDO. PARECER DA RELA-
TORA SUBSTITUTA, DEP. DALVA FIGUEIREDO, PELA 
REJEIÇÃO DESTE. VISTA CONJUNTA AOS DEPU-
TADOS ANTONIO FEIJÃO E MARCELO SERAFIM. 
28. PROJETO DE LEI Nº 4.999/09 – da Sra. Vanessa 
Grazziotin – que “dispõe sobre a criação da Área de 
Proteção Ambiental do Encontro das Águas, no Esta-
do do Amazonas, e dá outras providências”. RELATO-
RA: Deputada MARIA HELENA. PARECER: pela apro-
vação. RETIRADO DE PAUTA PELA RELATORA. 29. 
PROJETO DE LEI Nº 5.375/09 – do Sr. Giovanni Quei-
roz – que “dispõe sobre a criação de Zona de Proces-
samento de Exportação (ZPE) no Município de Mara-
bá, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado ASDRUBAL 
BENTES. PARECER: pela aprovação. NÃO DELIBE-
RADO. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tra-
tar o Presidente, Deputado Silas Câmara, encerrou os 
trabalhos às onze horas e um minuto. E, para constar, 
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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 CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Septuagésima Primeira Reunião Ordi-
nária Realizada em 23 de setembro de 2009

Às dez horas e vinte e sete minutos do dia vinte 
e três de setembro de dois mil e nove, reuniu-se a Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no 
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com 
a presença dos Senhores Deputados Tadeu Filippelli 
– Presidente; Eliseu Padilha e Bonifácio de Andrada 
– Vice-Presidentes; Antonio Carlos Biscaia, Arolde de 
Oliveira, Augusto Farias, Carlos Bezerra, Ciro Noguei-
ra, Colbert Martins, Efraim Filho, Emiliano José, Felipe 
Maia, Fernando Coruja, Flávio Dino, Francisco Tenorio, 
Geraldo Pudim, Gerson Peres, Gonzaga Patriota, Indio 
da Costa, João Almeida, José Carlos Aleluia, José 
Eduardo Cardozo, José Genoíno, José Mentor, Mage-
la, Marçal Filho, Marcelo Guimarães Filho, Maurício 
Quintella Lessa, Mauro Benevides, Mendes Ribeiro 
Filho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paes Lan-
dim, Paulo Magalhães, Regis de Oliveira, Roberto Ma-
galhães, Sandra Rosado, Sérgio Barradas Carneiro, 
Sérgio Brito, Valtenir Pereira, Vicente Arruda, Vieira da 
Cunha, Vilson Covatti, Wolney Queiroz e Zenaldo Cou-
tinho – Titulares; Aracely de Paula, Arnaldo Faria de 
Sá, Bispo Gê Tenuta, Celso Russomanno, Chico Alen-
car, Chico Lopes, Dilceu Sperafico, Domingos Dutra, 
Edson Aparecido, Eduardo Amorim, Eduardo Lopes, 
Hugo Leal, Humberto Souto, Jair Bolsonaro, João Ma-
galhães, Jorginho Maluly, José Guimarães, Leo Alcân-
tara, Luiz Couto, Major Fábio, Marcos Medrado, Mau-
ro Lopes, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Pastor 
Pedro Ribeiro, Ricardo Barros, Ricardo Tripoli, Rober-
to Santiago, Rômulo Gouveia, Sergio Petecão, Silvio 
Costa, William Woo e Wilson Santiago – Suplentes. 
Compareceu também o Deputado Sebastião Bala Ro-
cha, como não-membro. Deixaram de comparecer os 
Deputados Antonio Carlos Pannunzio, Ciro Gomes, 
Eduardo Cunha, Jefferson Campos, João Campos, 
João Paulo Cunha, José Maia Filho, Jutahy Junior, 
Marcelo Itagiba, Marcelo Ortiz, Márcio França, Nelson 
Trad, Pastor Manoel Ferreira, Paulo Maluf, Rubens 
Otoni e Vital do Rêgo Filho. O Deputado Eliseu Padi-
lha, no exercício da Presidência declarou abertos os 
trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da septua-
gésima reunião ordinária realizada em vinte e dois de 

setembro. O Deputado Regis de Oliveira requereu dis-
pensa da leitura da Ata. Em votação, a Ata foi aprova-
da por unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Ofício do Se-
nhor Deputado Marcelo Itagiba, justificando ausência 
nas reuniões realizadas entre os dias vinte e um e vin-
te e sete de setembro, em razão de licença médica; 2 
– Ofício do Líder do PT – Deputado Candido Vaccare-
zza, indicando o Senhor Deputado Carlos Abicalil para 
integrar a Comissão, em substituição ao Deputado 
Doutor Rosinha; 3 – Petição do Procurador da Fazen-
da Nacional, Anildo Fabio de Araujo, encaminhado 
estudos e artigo contrários à Proposta de Emenda 
Constitucional nº 341, de 2009, de autoria do Deputa-
do Regis de Oliveira, que “modifica os dispositivos 
constitucionais retirando do texto matéria que não é 
constitucional”. ORDEM DO DIA: Os Deputados Val-
tenir Pereira, Colbert Martins, Vieira da Cunha, Sandra 
Rosado, Onyx Lorenzoni, Geraldo Pudim, Vilson Co-
vatti, Regis de Oliveira, Fernando Coruja e Maurício 
Quintella Lessa requereram inversão de pauta para 
apreciação dos itens setenta e oito, vinte e um, vinte, 
sessenta e sete, três, cinquenta e cinco, um, nove, 
cinquenta e oito e sessenta e nove, respectivamente. 
Foram os requerimentos aprovados pelo plenário da 
Comissão. 1 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-
TUIÇÃO Nº 293/08 – do Sr. Alexandre Silveira – que 
“altera o Art. 144 da Constituição Federal, atribuindo 
independência funcional aos Delegados de Polícia” 
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA. PARECER: 
pela admissibilidade. O Deputado Tadeu Filipelli reas-
sumiu a Presidência. Retirado de pauta, pelo relator. 
2 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
213/07 – do Sr. Sebastião Bala Rocha – que “dispõe 
sobre os Servidores Públicos Federais da Administra-
ção Direta e Indireta, os Servidores Municipais e os 
integrantes da carreira policial militar dos ex-territórios 
do Amapá e Roraima”. RELATOR: Deputado SÉRGIO 
BRITO. PARECER: pela admissibilidade. Reiniciada a 
discussão, fizeram uso da palavra os Deputados An-
tônio Carlos Biscaia, Fernando Coruja, Regis de Oli-
veira, Colbert Martins, Mendonça Prado, Sebastião 
Bala Rocha, Zenaldo Coutinho (apartes: Fernando 
Coruja, Regis de Oliveira e Mauricio Quintella Lessa), 
Gerson Peres (apartes: Antônio Carlos Biscaia, Boni-
fácio de Andrada, Sebastião Bala Rocha e Sílvio Cos-
ta), Vieira da Cunha e Roberto Magalhães (apartes: 
Sebastião Bala Rocha e Vieira da Cunha). Encerrada 
a discussão, o Presidente informou que havia sobre a 
Mesa requerimento de adiamento da votação por duas 
sessões, de autoria do Deputado Mendonça Prado, 
que encaminhou favoravelmente. Encaminhou contra-
riamente o Deputado Mauricio Quintella Lessa. Em 
votação, foi rejeitado por maioria o requerimento de 
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adiamento da votação. Em votação, foi aprovado o Pa-
recer. Abstiveram-se de votar os Deputados Roberto 
Magalhães e Mendonça Prado. O Presidente usou da 
palavra para sugerir aos membros da Comissão que 
a reunião da próxima terça-feira fosse dedicada ao 
debate das proposições que modificam a tramitação 
das Propostas de Emenda à Constituição na Casa. 
Manifestaram-se sobre o assunto os Deputados Antô-
nio Carlos Biscaia, José Genoino, Colbert Martins, 
Gerson Peres e Bonifácio de Andrada. 3 – PROJETO 
DE LEI Nº 3.734/08 – do Sr. Ribamar Alves – que “al-
tera a lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que 
altera o salário-mínimo dos médicos e cirurgiões-den-
tistas”. RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público e pela antirregimentalidade da emenda apre-
sentada nesta Comissão. Reiniciada a discussão, fez 
uso da palavra o Deputado Antônio Carlos Biscaia. A 
Deputado Sandra Rosado usou da palavra, como re-
latora. Durante a discussão, o Deputado Eliseu Padilha 
assumiu a Presidência. Retirado de pauta, pela rela-
tora, para reexame. 4 – PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 250/08 – do Sr. Pedro Chaves – 
que “acresce artigo ao Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias”. RELATOR: Deputado COLBERT 
MARTINS. PARECER: pela admissibilidade. Não hou-
ve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimi-
dade o Parecer. 5 – PROJETO DE LEI Nº 443/07 – da 
Sra. Sandra Rosado – que “cria o programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado MÁR-
CIO FRANÇA. PARECER: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste e do Substituti-
vo da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural. O Deputado Luiz 
Couto apresentou voto em separado. Retirado de pau-
ta por acordo. 6 – EMENDA DO SENADO AO PRO-
JETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 224/01 – que “dá 
nova redação ao § 1º, do art. 3º, da Lei Complementar 
nº 91, de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre 
a fixação dos coeficientes de distribuição dos recursos 
do Fundo de Participação dos Municípios”. RELATOR: 
Deputado FELIPE MAIA. PARECER: pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa da Emenda 
do Senado. Lido o Parecer, discutiram a matéria os 
Deputados Colbert Martins, Gerson Peres, Geraldo 
Pudim e Efraim Filho. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade o Parecer. 7 – PROJETO DE LEI Nº 
2.756/03 – do Sr. Milton Monti – que “dispõe sobre a 
comemoração de feriado e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado GERALDO PUDIM. PARECER: 

pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa, com emenda. Lido o Parecer, não houve orado-
res inscritos. Em votação, foi aprovado por unanimida-
de o Parecer. 8 – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
137/04 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que “altera o § 
4º do art. 14 do Código de Ética e Decoro Parlamen-
tar”. (Apensados: PRC 228/2005, PRC 230/2005, PRC 
256/2005, PRC 283/2006, PRC 289/2006, PRC 
319/2006, PRC 21/2007, PRC 67/2007, PRC 70/2007, 
PRC 74/2007, PRC 93/2007, PRC 95/2007, PRC 
116/2008, PRC 180/2009 e PRC 182/2009) RELATOR: 
Deputado COLBERT MARTINS. PARECER: pela cons-
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição deste, do PRC 230/2005, do PRC 
256/2005, do PRC 289/2006, do PRC 21/2007, do PRC 
67/2007, do PRC 70/2007, do PRC 74/2007, do PRC 
93/2007, do PRC 95/2007, do PRC 116/2008 e do PRC 
182/2009, apensados; e pela constitucionalidade, ju-
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação da Emenda de Plenário 1/2004, do PRC 228/2005, 
do PRC 283/2006, do PRC 319/2006 e do PRC 
180/2009, apensados, com substitutivo. O relator apre-
sentou Complementação de Voto. PARECER COM 
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição deste, do PRC 230/2005, do PRC 256/2005, 
do PRC 289/2006, do PRC 21/2007, do PRC 67/2007, 
do PRC 70/2007, do PRC 74/2007, do PRC 93/2007, 
do PRC 95/2007, do PRC 116/2008 e do PRC 180/2009, 
apensados; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação da 
Emenda de Plenário 1/2004, do PRC 228/2005, do 
PRC 283/2006, do PRC 319/2006 e do PRC 182/2009, 
apensados, com substitutivo. Não houve discussão. 
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer, 
com Complementação de Voto. 9 – PROJETO DE LEI 
Nº 5.276/05 – da Sra. Vanessa Grazziotin – que “dis-
põe sobre a intervenção cirúrgica de simpatectomia 
para correção da Hiper-hidrose e dá outras providên-
cias”. RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. Lido o Parecer, não houve oradores 
inscritos. Em votação, foi aprovado por unanimidade o 
Parecer. O Senhor Presidente encerrou a reunião às 
doze horas e trinta e sete minutos, antes convocando 
reunião ordinária, para a próxima quinta-feira, vinte e 
quatro de setembro, 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 33ª Reunião Ordinária Audiência Pú-
blica com a participação da Comissão de Legis-
lação Participativa Realizada em 17 de setembro 
de 2009.

Às dez horas e vinte e três minutos do dia de-
zessete de setembro de dois mil e nove, reuniram-se 
a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio e a Comissão de Legislação Participativa, 
no Anexo II, Plenário 11 da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados José Gui-
marães e Miguel Corrêa – Titulares; Guilherme Cam-
pos – Suplente. Compareceram também os Deputados 
Cleber Verde, Hugo Leal, Lincoln Portela e Paulo Pi-
menta, como não-membros. Deixaram de comparecer 
os Deputados Albano Franco, Capitão Assumção, Dr. 
Ubiali, Edmilson Valentim, Edson Ezequiel, Fernando 
de Fabinho, Jairo Carneiro, João Maia, Jurandil Juarez, 
Laurez Moreira, Leandro Sampaio, Luiz Paulo Vellozo 
Lucas, Nelson Goetten, Osório Adriano, Renato Molling 
e Vanessa Grazziotin. ABERTURA: O Presidente em 
exercício, Deputado Miguel Corrêa, declarou abertos 
os trabalhos e informou que a presente reunião, decor-
rente da aprovação dos Requerimentos nº 244/2009-
CDEIC e nº 84/2009-CLP, de autoria dos Deputados 
Miguel Côrrea e Iran Barbosa, da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e 
da Comissão de Legislação Participativa, respectiva-
mente, objetiva debater O Fim da Obrigatoriedade do 
Diploma de Jornalismo para o Exercício da Profissão. 
Terminada a palavra, convidou para tomar assento à 
mesa os Senhores Solange Mescouto Cabral Furtado, 
Assessora da Coordenação de Identificação e Regis-
tro Profissional do Ministério do Trabalho e Emprego; 
Sérgio Murilo de Andrade, Presidente da Federação 
Nacional dos Jornalistas; Tarcísio Holanda, Vice-Pre-
sidente da Associação Brasileira de Imprensa; Edson 
Spenthof, Presidente do Fórum Nacional dos Profes-
sores de Jornalismo; Luiz Carlos Bernardes, Diretor 
do Sindicato dos Jornalistas e de TV Comunitária; e 
Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior, Assessor Jurídico do 
Conselho Federal da OAB, passando-lhes a palavra 
por quinze minutos para apresentarem suas palestras. 
Logo após o término das apresentações dos exposito-
res, o Deputado Miguel Corrêa concedeu a palavra às 
Senhoras Débora Lima e Nilma Calazans e ao Senhor 
Carlos Alberto de Almeida. Para finalizar, a palavra 
foi concedida aos convidados, a fim de responderem 
às interpelações dos parlamentares e para procede-

rem às suas considerações finais. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Deputado Miguel Cor-
rêa encerrou a reunião às doze horas e vinte e seis 
minutos. E, para constar, eu, Anamélia Lima Rocha M. 
Fernandes, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente em exer-
cício, Deputado Miguel Côrrea, 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 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Audiência Pública Conjunta, Realizada 
em 29 de setembro de 2009.

Às quatorze horas e cinquenta minutos do dia 
vinte e nove de setembro de dois mil e nove, reuni-
ram-se as Comissões de Finanças e Tributação e de 
Educação e Cultura, no Plenário Deputado Mussa 
Demes (Plenário nº 4), Anexo II da Câmara dos De-
putados, sob a presidência alternada dos Deputados 
Vignatti, Presidente da Comissão de Finanças e Tri-
butação, Deputada Maria do Rosário, Presidente da 
Comissão de Educação e Cultura e João Matos, autor 
do requerimento na Comissão de Educação e Cultu-
ra. Foi registrada a presença dos membros da Comis-
são de Finanças e Tributação, Deputados Luiz Carlos 
Hauly, 2º Vice-Presidente, Alfredo Kaefer, Gladson 
Cameli, Guilherme Campos, João Dado, Júlio Cesar, 
Julio Semeghini, Luiz Carreira, Manoel Junior, Pedro 
Eugênio, Pepe Vargas, Vicentinho Alves e Virgílio Gui-
marães (Titulares); Jorge Boeira e Maurício Quintella 
Lessa (Suplentes); e dos membros da Comissão de 
Educação e Cultura, Carlos Abicalil, Fátima Bezerra, 
João Matos, Jorginho Maluly, Lobbe Neto (Titulares); 
Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, Emiliano José, Jai-
ro Carneiro, Luiz Carlos Setim e Raimundo Gomes de 
Matos (Suplentes). Compareceu ainda o não membro 
Deputado Acélio Casagrande. Deixaram de compare-
cer os membros da Comissão de Finanças e Tributa-
ção, Deputados Aelton Freitas, Andre Vargas, Antonio 
Palocci, Armando Monteiro, Arnaldo Madeira, Carlos 
Melles, Ciro Pedrosa, Eduardo Amorim, Geraldinho, Il-
derlei Cordeiro, João Pizzolatti, Marcelo Castro, Pedro 
Novais, Ricardo Barros, Rodrigo Rocha Loures, Silvio 
Costa e Wilson Santiago; e da Comissão de Educação 
e Cultura, Deputados Alex Canziani, Alice Portugal, 
Angelo Vanhoni, Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, 
Átila Lira, Bel Mesquita, Clóvis Fecury, Gastão Vieira, 
Iran Barbosa, Joaquim Beltrão, Joseph Bandeira, Lelo 
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Coimbra, Marcos Antonio, Neilton Mulim, Nilmar Ruiz, 
Osvaldo Biolchi, Paulo Rubem Santiago, Pinto Itama-
raty, Professor Setimo, Raul Henry, Reginaldo Lopes, 
Rogério Marinho e Wilson Picler. Justificaram ausência 
os Deputados Ricardo Berzoini, por estar exercendo 
função de Presidente do Partido dos Trabalhadores 
– PT e Félix Mendonça, em razão de compromisso 
político-partidário. ABERTURA: Abertos os traba-
lhos, o Presidente informou que a audiência pública 
destinava-se a discutir os “Critérios de distribuição dos 
recursos financeiros do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB”. Informou 
ainda que, a presente reunião foi resultado da apro-
vação dos seguintes requerimentos: Requerimento nº 
199/09, da Comissão de Finanças e Tributação, de au-
toria do Deputado Vignatti, e Requerimento nº 264/09, 
da Comissão de Educação e Cultura, de autoria do 
Deputado João Matos. A seguir, o Presidente deu co-
nhecimento aos Presentes acerca dos procedimentos 
regimentais a serem seguidos, comunicando que a 
reunião seria gravada e a concessão do tempo de dez 
minutos para cada expositor. Logo após, convidou para 
tomar assento à mesa os seguintes expositores: Antô-
nio Correa Neto, Diretor Financeiro do FNDE e Vander 
de Oliveira Borges, Coordenador-Geral do FUNDEB e 
Salário Educação, ambos representando o Sr. Ministro 
de Estado da Educação, Fernando Haddad; Prefei-
to Douglas Warmling, Vice-Presidente da Federação 
Catarinense de Municípios – FECAM; e Celso Veda-
na, Diretor Executivo; Paulo Ziulkoski, Presidente da 
Confederação Nacional de Municípios – CNM; Selma 
Maquiné Barbosa, Coordenadora da Área da Educa-
ção da CNM; e Prefeita Maria do Carmo Lara Perpé-
tuo, Secretária-Geral da Frente Nacional dos Prefeitos 
– FNP, representando o Prefeito João Carlos Coser, 
Presidente da FNP. Logo após, o Presidente passou a 
palavra ao primeiro expositor, Paulo Ziulkoski. Na se-
quência manifestou-se a Deputada Maria do Rosário, 
Presidenta da Comissão de Educação e Cultura, que 
fez suas considerações acerca do tema. A seguir, o 
Presidente, Deputado Vignatti, saudou o Sr. Décio Góes, 
Deputado Estadual/SC. Logo após, passou a palavra 
ao expositor Antônio Correa Neto, Diretor Financeiro 
do FNDE. O Presidente informou ainda as seguintes 
ausências: do Sr. Ministro de Estado da Educação, 
Fernando Haddad devido a sua participação em outra 
reunião de audiência pública, em andamento, no Ple-
nário nº 12, sobre o Pré-Sal e do Sr. Carlos Eduardo 
Sanches, Presidente da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação – UNDIME, por problemas de 
saúde. Nos termos regimentais, o Presidente passou a 
direção dos trabalhos ao Deputado João Matos, autor 

do requerimento na Comissão de Educação e Cultura. 
Após, manifestaram-se os Deputados Manoel Junior, 
João Matos, Fátima Bezerra e Jorge Boeira. O Presi-
dente, Deputado João Matos, concedeu a palavra ao 
Presidente da Associação dos Municípios da Grande 
Florianópolis/SC, Sr. Ernei José Stahelin e ao econo-
mista do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP, Sr. Willians Maciel, 
para considerações. Não havendo mais deputados ins-
critos e encerradas as exposições, o Presidente passou 
a palavra aos expositores para suas considerações fi-
nais. Antes do encerramento, o Presidente, Deputado 
João Matos, colocou em apreciação a ata da presente 
reunião. Em seguida, por solicitação do Deputado Pepe 
Vargas, foi dispensada a leitura da ata e, não havendo 
quem quisesse discuti-la, para possíveis retificações, 
foi aprovada, unanimemente, a ata da presente reu-
nião. O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o 
arquivo de áudio a integrar o acervo documental des-
ta reunião. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente agradeceu a presença dos senho-
res Parlamentares e demais Presentes e encerrou a 
reunião às dezessete horas e onze minutos. E, para 
constar, eu, Marcelle R. Campello Cavalcanti, Secre-
tária, lavrei a presente Ata, que por ter sido aprovada, 
será assinada pelo Presidente da Comissão de Finan-
ças e Tributação, Deputado Vignatti e pela Presidenta 
da Comissão de Educação e Cultura, Deputada Maria 
do Rosário e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados. 

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”

53ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 2ª Reunião Ordinária, Realizada em 23 
de setembro de 2009.

Às quatorze horas e trinta e sete minutos do dia 
vinte e três de setembro de dois mil e nove, reuniu-se 
a 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”, no Anexo II, Plenário 13 da Câ-
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Rodrigo Rollemberg – Presidente; Antonio 
Palocci – Relator; Albano Franco, Colbert Martins, Dar-
císio Perondi, Dimas Ramalho, Joaquim Beltrão, José 
Guimarães, Júlio Cesar, Luiz Alberto, Luiz Carreira, 
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Manato, Raimundo Gomes de Matos e Roberto San-
tiago – Titulares; Antônio Carlos Biffi, Carlos Brandão, 
Geraldinho, Marcelo Teixeira, Paulo Rubem Santiago, 
Pedro Eugênio e Rodrigo Rocha Loures – Suplentes. 
Compareceu também a Deputada Janete Rocha Pie-
tá, como não-membro. Deixaram de registar presença 
os Deputados Cleber Verde, João Pizzolatti, Milton 
Monti e Sérgio Moraes. ABERTURA: Havendo núme-
ro regimental, o Presidente declarou abertos os traba-
lhos e submeteu à apreciação a Ata da primeira reu-
nião, realizada no dia dezesseis de setembro de dois 
mil e nove, cuja leitura foi dispensada a pedido do De-
putado Manato. Em votação, a Ata foi aprovada. EX-
PEDIENTE: O Presidente comunicou aos Presentes 
a designação, para prestar assessoramento técnico-
legislativo e especializado aos trabalhos desta Comis-
são Especial, do Dr. Paulo César Ribeiro Lima, con-
sultor legislativo. Comunicou, ainda, ter recebido as 
seguintes correspondências: do Líder do PPS, indican-
do o Deputado Geraldinho (PSOL/RS) como suplente 
nesta Comissão em vaga do Bloco PSDB/DEM/PPS; 
do Líder do PSDB, indicando o Deputado Albano Fran-
co como membro titular em substituição ao Deputado 
Carlos Brandão, que passou à vaga de suplente. O 
Presidente informou ter-se encerrado no dia dezoito 
do corrente o prazo de emendas aberto no Plenário e 
que haviam sido recebidas trezentas e uma emendas, 
disponíveis em avulso no Setor de Avulsos e na inter-
net, onde também foi aberto espaço na página princi-
pal da Câmara para as comissões do pré-sal, com a 
criação de um banner que permite acessar todas as 
informações sobre cada uma delas. ORDEM DO DIA: 
I – Eleição dos Vice-Presidentes. O Presidente infor-
mou os procedimentos regimentais que norteariam o 
processo eleitoral e anunciou o recebimento e registro 
das candidaturas aos cargos de primeiro, segundo e 
terceiro vice-presidentes, respectivamente: Deputados 
Manato (PDT/ES), Colbert Martins (PMDB/BA) e Luiz 
Carreira (DEM/BA). Ato contínuo, convidou o Deputa-
do Antonio Palocci para auxiliar no processo de vota-
ção. Este procedeu à chamada nominal dos membros 
da Comissão. Participaram da votação os Deputados 
Antonio Palocci, Colbert Martins, Darcísio Perondi, Luiz 
Alberto, Dimas Ramalho, Luiz Carreira, Manato, Ro-
drigo Rollemberg, Roberto Santiago, Carlos Brandão 
e Geraldinho. Encerrada a votação, o Deputado Anto-
nio Palocci procedeu à escrutinação e apuração dos 
votos, constatando a coincidência entre o número de 
sobrecartas e votantes, num total de onze, que foi o 
número de votos que cada candidato recebeu. Não 
houve nenhum voto branco ou nulo. O Presidente de-
clarou eleitos e empossados nos cargos de primeiro-
vice-presidente o Deputado Manato; segundo-vice-

presidente o Deputado Colbert Martins e terceiro-vice-
presidente o Deputado Luiz Carreira. O Deputado 
Colbert Martins pediu a palavra para agradecer aos 
pares e congratular-se com os demais eleitos. O Pre-
sidente anunciou o segundo item da pauta: II – Defini-
ção do cronograma dos trabalhos. Após reiterar a des-
tinação do roteiro de trabalho e que sua aprovação 
não dispensava a apresentação dos respectivos re-
querimentos de audiência pública, o Presidente con-
cedeu a palavra ao Relator, Deputado Antonio Paloc-
ci, para apresentar sua proposta de trabalho. O Rela-
tor argumentou sobre a exiguidade de tempo que a 
Comissão teria para realizar as audiências, em virtude 
da data acordada para apreciação definitiva da maté-
ria no Plenário da Casa, e propôs a realização de qua-
tro audiências sobre o impacto do Fundo Social nas 
áreas de educação, ciência e tecnologia; política in-
dustrial; saúde, meio ambiente e cultura. Sobre aspec-
tos fiscais e financeiros, propôs, se possível, realizar 
audiências conjuntas com as outras comissões afetas 
ao tema. Sobre o assunto, manifestaram-se os Depu-
tados Pedro Eugênio, Roberto Santiago, Manato, Luiz 
Alberto, Luiz Carreira e Colbert Martins. O Relator aca-
tou algumas ponderações feitas sobre a distribuição 
dos temas e a inclusão da previdência e do combate 
à pobreza entre eles, reiterando o propósito de que as 
audiências fossem organizadas de forma a permitir 
sua realização em quatro semanas. Visto haver con-
senso em relação a reduzir o número de audiências, 
o Presidente sugeriu que a proposta fosse aprovada 
em linhas gerais, mas que a redistribuição dos temas 
e dos convidados ficasse a cargo do Relator. Subme-
tida a apreciação do colegiado, a proposta foi assim 
acatada. O Deputado Pedro Eugênio informou estar 
de acordo com ponderação prévia do Presidente rela-
tiva a que seu requerimento de realização de seminá-
rio fosse considerado como de audiência pública. Ob-
servou, entretanto, que a realização de seminário 
fosse considerada como forma de otimizar ainda mais 
o trabalho e o tempo da Comissão para a oitiva dos 
convidados. Matéria Sobre a Mesa: O Presidente acu-
sou o recebimento de requerimento para inclusão ex-
trapauta do REQUERIMENTO Nº 14/09 – do Sr. Anto-
nio Palocci – (PL 5417/2009) – que “requer a realização 
de audiência pública com os seguintes convidados: 
sob a ótica do setor de Educação: MARCELO NERI, 
pesquisador da Fundação Getúlio Vargas; sob a ótica 
do setor de Meio Ambiente: ISRAEL KLABIN, Presi-
dente da Fundação Brasileira para o Desenvolvimen-
to Sustentável (FBDS), e FÁBIO FELDMANN, dirigen-
te da FF Consultores, especializada em Meio Ambien-
te e Desenolvimento Sustentável; sob a ótica da área 
de Ciência e Tecnologia: FERNANDO FELDMANN, 
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cientista, diretor-executivo da Votorantim Novos Negó-
cios”, e informou que a inclusão teria de ser aprovada 
por votação nominal. Encaminharam a votação, a favor, 
o Autor e o Deputado Rodrigo Rocha Loures. Votaram 
favoravelmente à inclusão os Deputados Antonio Pa-
locci, Colbert Martins, Joaquim Beltrão, Luiz Alberto, 
Luiz Carreira, Rodrigo Rollemberg, Roberto Santiago, 
Antônio Carlos Bifi, Pedro Eugênio, Rodrigo Rocha 
Loures e Geraldinho. Passou-se, em seguida, à vota-
ção propriamente dita do requerimento, que foi APRO-
VADO. Na sequência, o Presidente anunciou o tercei-
ro item da pauta: III – DELIBERAÇÃO DE REQUERI-
MENTOS. Tendo em vista que durante a discussão do 
roteiro houve a manifesta concordância do colegiado 
com os requerimentos pautados, o Presidente propôs 
que fosse superada a fase dos encaminhamentos para 
passar diretamente à votação. Assim, com a anuência 
dos presentes, o Presidente submeteu a votação, um 
a um, os seguntes requerimentos, que foram APRO-
VADOS: REQUERIMENTO Nº 1/09 – do Sr. Rodrigo 
Rollemberg – que “requer a realização de audiência 
pública no âmbito desta comissão, para debater a des-
tinação de recursos do Fundo Social para investimen-
tos no setor de Educação, com a presença do Exce-
lentíssimo Sr. Fernando Haddad, Ministro da Educação, 
o Sr. Claudio de Moura Castro, pesquisador em Edu-
cação, e o Sr. João Sicsú, economista e diretor de Es-
tudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)”; REQUERIMEN-
TO Nº 2/09 – do Sr. Rodrigo Rollemberg – que “requer 
a realização de audiência pública, no âmbito desta 
comissão, para debater parâmetros macroeconômicos 
de gestão do Fundo Social que orientem uma utiliza-
ção ótima dos recursos a serem hauridos com a ex-
ploração do petróleo e do gás natural da camada pré-
sal, com vistas à promoção do desenvolvimento so-
cioeconômico nacional, com a presença do Sr. Guido 
Mantega, ministro da Fazenda, do Sr. Luiz Carlos 
Bresser-Pereira, Economista e Professor da Fundação 
Getúlio Vergas, do Sr. Fabio Giambiagi, Economista 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social, e do Sr. Paulo Skaf, Presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo”; REQUERI-
MENTO Nº 3/09 – do Sr. Rodrigo Rollemberg – que 
“solicita sejam convidados os Srs. Marco Antônio Rau-
pp – Presidente da Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC), Lúcia Carvalho Pinto de 
Melo – Presidente do Centro de Gestão de Estudos 
Estratégicos (CGEE) e Eduardo Campos – Governador 
do Estado de Pernambuco a comparecerem a esta 
Comissão Especial para discutirem o tema: “Ciência e 
tecnologia e desenvolvimento sustentável no contexto 
da repartição dos recursos do Fundo Social””; REQUE-

RIMENTO Nº 4/09 – do Sr. Pedro Eugênio – (PL 
5417/2009) – que “requer a realização de seminário 
para debater a proposta de criação do Fundo Sobera-
no Social do Brasil – FSSB (PL 5417/2009) e o Pré-Sal 
/ Fundo Social (PL 5940/2009, do Poder Executivo, 
apensado)”; REQUERIMENTO Nº 5/09 – do Sr. Luiz 
Alberto – que “requer, nos termos regimentais, que 
seja convidado o Ministro da Educação, Sr. Fernando 
Haddad, a comparecer a esta Comissão Especial para 
participar de Audiência Pública sobre o impacto da 
criação do Fundo Social nas políticas públicas do Mi-
nistério da Educação”; REQUERIMENTO Nº 6/09 – do 
Sr. Luiz Alberto – que “requer, nos termos regimentais, 
que seja convidado o Ministro da Ciência e Tecnologia, 
Sr. Sergio Machado Rezende, a comparecer a esta 
Comissão Especial para participar de Audiência Pú-
blica sobre o impacto da criação do Fundo Social nas 
políticas públicas do Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia”; REQUERIMENTO Nº 7/09 – do Sr. Luiz Alberto 
– que “requer, nos termos regimentais, que seja con-
vidado o Ministro da Cultura, Sr. João Luiz Silva Fer-
reira, a comparecer a esta Comissão Especial para 
participar de Audiência Pública sobre o impacto da 
criação do Fundo Social nas políticas públicas do Mi-
nistério da Cultura”; REQUERIMENTO Nº 8/09 – do 
Sr. Luiz Alberto – que “requer, nos termos regimentais, 
que seja convidado o Ministro do Meio Ambiente, Sr. 
Carlos Minc, a comparecer a esta Comissão Especial 
para participar de Audiência Pública sobre o impacto 
da criação do Fundo Social nas políticas públicas do 
Ministério do Meio Ambiente”; REQUERIMENTO Nº 
9/09 – do Sr. Luiz Alberto – que “requer, nos termos 
regimentais, que seja convidado o Ministro do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome, Sr. Patrus Ana-
nias, a comparecer a esta Comissão Especial para 
participar de Audiência Pública sobre o impacto da 
criação do Fundo Social nas políticas públicas do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome”; 
e REQUERIMENTO Nº 11/09 – do Sr. Luiz Carreira – 
(PL 5417/2009) – que “solicita realização de audiência 
pública para debater o PL Nº 5.417/2009, que cria o 
FUNDO SOCIAL, com os seguintes convidados: Cláu-
dio Adilon Gonçalez, presidente da MCM Consultores 
Associados; Mailson da Nóbrega, ex-Ministro da Fa-
zenda e atualmente sócio da empresa Tendência Con-
sultoria; Gustavo Jorge Laboissière Loyola, 

ex-Presidente do Banco Central e atualmente 
sócio da empresa Tendência Consultoria”. O Relator 
argumentou que a questão dos Municípios, objeto do 
requerimento nº 10, não dizia respeito ao campo te-
mático desta Comissão, com o que concordaram os 
deputados presentes. Assim, e tendo em vista a au-
sência do autor, o REQUERIMENTO Nº 10/09 – do 
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Sr. Júlio Cesar – que “solicita realização de audiência 
pública para debater o PL Nº 5.940, DE 2009, que 
dispõe sobre o FUNDO SOCIAL, com os seguintes 
convidados: Paulo Ziulkoski, Presidente da Confedera-
ção Nacional dos Municípios; José do Carmo Garcia, 
Presidente da Associação Brasileira dos Municípios; 
Alexandre Padilha, Subchefe de Assuntos Federati-
vos da Secretaria de Relações Institucionais da Pre-
sidência da República”, foi RETIRADO DE PAUTA, 
DE OFÍCIO. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente convocou reunião ordinária para 
o dia vinte e nove de setembro, terça-feira, às quator-

ze horas, para ouvir convidados sobre os impactos do 
Fundo Social nas áreas de Educação e Cultura e deli-
beração de requerimentos, e encerrou os trabalhos às 
quinze horas e vinte e oito minutos. E, para constar, eu, 
Cláudia Matias, lavrei a presente Ata, que, após lida 
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
Rodrigo Rollemberg, e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, passando o 
arquivo de áudio correspondente a integrar o acervo 
documental desta reunião. 

SEÇÃO II



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, Geraldo Pudim, Marcelo Melo, Pedro Novais, Valdir
Colatto, Vital do Rêgo Filho, Eduardo Cunha, Rodrigo Rocha
Loures e Albérico Filho.

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.

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.

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, William Woo, Pinto
Itamaraty, Antonio Feijão e Edson Aparecido.

Bloco PSB, PCdoB, PMN, PRB
Líder: MÁRCIO FRANÇA

Vice-Líderes:
Rodrigo Rollemberg (1º Vice), Ciro Gomes, Marcondes Gadelha,
Marcelo Serafim, Dr. Ubiali, Lídice da Mata, Valadares Filho, Júlio

Delgado, Daniel Almeida, Flávio Dino, Cleber Verde, Silvio Costa
e Perpétua Almeida.

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 e João Carlos Bacelar.

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,
Pastor Manoel Ferreira, Paes Landim e Pedro Fernandes.

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.

PSC
Líder: HUGO LEAL

Vice-Líderes:
Eduardo Amorim (1º Vice), Carlos Eduardo Cadoca e Regis de
Oliveira.
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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 - PSDB
Dalva Figueiredo - PT
Evandro Milhomen - PCdoB
Fátima Pelaes - PMDB
Janete Capiberibe - PSB
Jurandil Juarez - PMDB
Lucenira Pimentel - PR
Sebastião Bala Rocha - PDT

Pará
Asdrubal Bentes - PMDB
Bel Mesquita - PMDB
Beto Faro - PT
Elcione Barbalho - PMDB
Gerson Peres - PP
Giovanni Queiroz - PDT
Jader Barbalho - PMDB
Lira Maia - DEM
Lúcio Vale - PR
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Vic Pires Franco - DEM
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Francisco Praciano - PT
Lupércio Ramos - PMDB
Marcelo Serafim - PSB
Rebecca Garcia - PP
Sabino Castelo Branco - PTB
Silas Câmara - PSC
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Anselmo de Jesus - PT
Eduardo Valverde - PT
Ernandes Amorim - PTB
Lindomar Garçon - PV
Marinha Raupp - PMDB
Mauro Nazif - PSB
Moreira Mendes - PPS
Natan Donadon - PMDB

Acre
Fernando Melo - PT
Flaviano Melo - PMDB
Gladson Cameli - PP
Henrique Afonso - PT
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 - DEM
Osvaldo Reis - PMDB
Vicentinho Alves - PR

Maranhão
Albérico Filho - PMDB
Carlos Brandão - PSDB
Cleber Verde - PRB
Clóvis Fecury - DEM
Davi Alves Silva Júnior - PDT
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 - PMDB
Paulo Henrique Lustosa - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Alberto Silva - PMDB
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

Rio Grande do Norte
Betinho Rosado - DEM
Fábio Faria - PMN
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Rogério Marinho - PSDB
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Armando Abílio - PTB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM



Luiz Couto - PT
Major Fábio - DEM
Manoel Junior - PSB
Marcondes Gadelha - PSB
Rômulo Gouveia - PSDB
Vital do Rêgo Filho - PMDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Braga - PMDB
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
Ana Arraes - PSB
André de Paula - DEM
Armando Monteiro - PTB
Bruno Araújo - PSDB
Bruno Rodrigues - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PSC
Charles Lucena - PTB
Edgar Moury - PMDB
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Fernando Nascimento - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - DEM
Marcos Antonio - PRB
Maurício Rands - PT
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
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 - PMDB
Francisco Tenorio - PMN
Givaldo Carimbão - PSB
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Olavo Calheiros - PMDB

Sergipe
Albano Franco - PSDB
Eduardo Amorim - PSC
Iran Barbosa - PT
Jackson Barreto - PMDB
Jerônimo Reis - DEM
José Carlos Machado - DEM
Mendonça Prado - DEM
Valadares Filho - PSB

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Claudio Cajado - DEM
Colbert Martins - PMDB
Daniel Almeida - PCdoB
Edigar Mão Branca - PV
Edson Duarte - PV
Emiliano José - PT
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça - DEM
Fernando de Fabinho - DEM
Geraldo Simões - PT
Jairo Carneiro - PP
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PR

Jorge Khoury - DEM
José Carlos Aleluia - DEM
José Carlos Araújo - PR
José Rocha - PR
Joseph Bandeira - PT
Jutahy Junior - PSDB
Lídice da Mata - PSB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - DEM
Marcelo Guimarães Filho - PMDB
Márcio Marinho - PR
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Paulo Magalhães - DEM
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PDT
Severiano Alves - PDT
Tonha Magalhães - PR
Uldurico Pinto - PMN
Veloso - PMDB
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Aelton Freitas - PR
Alexandre Silveira - PPS
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bilac Pinto - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlos Melles - DEM
Carlos Willian - PTC
Ciro Pedrosa - PV
Edmar Moreira - PR
Eduardo Barbosa - PSDB
Elismar Prado - PT
Fábio Ramalho - PV
George Hilton - PP
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Humberto Souto - PPS
Jaime Martins - PR
Jairo Ataide - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Fernando Aparecido de Oliveira - PV
José Santana de Vasconcellos - PR
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - DEM
Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Lima - PMDB
Marcos Montes - DEM
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário de Oliveira - PSC
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - PT
Miguel Martini - PHS
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Delgado - PT



Paulo Piau - PMDB
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vitor Penido - DEM

Espírito Santo
Camilo Cola - PMDB
Capitão Assumção - PSB
Iriny Lopes - PT
Jurandy Loureiro - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Luiz Paulo Vellozo Lucas - PSDB
Manato - PDT
Rita Camata - PMDB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PMDB
Andreia Zito - PSDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arnaldo Vianna - PDT
Arolde de Oliveira - DEM
Bernardo Ariston - PMDB
Brizola Neto - PDT
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Cida Diogo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Paulo César - PR
Edmilson Valentim - PCdoB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Lopes - PSB
Felipe Bornier - PHS
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Geraldo Pudim - PMDB
Glauber Braga - PSB
Hugo Leal - PSC
Indio da Costa - DEM
Jair Bolsonaro - PP
Leandro Sampaio - PPS
Léo Vivas - PRB
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Itagiba - PMDB
Marina Maggessi - PPS
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Pastor Manoel Ferreira - PTB
Paulo Rattes - PMDB
Rodrigo Maia - DEM
Rogerio Lisboa - DEM
Silvio Lopes - PSDB
Simão Sessim - PP
Solange Almeida - PMDB
Solange Amaral - DEM
Suely - PR
Vinicius Carvalho - PTdoB

São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aline Corrêa - PP

Antonio Bulhões - PMDB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Palocci - PT
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Arnaldo Madeira - PSDB
Beto Mansur - PP
Bispo Gê Tenuta - DEM
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Celso Russomanno - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Nechar - PV
Dr. Talmir - PV
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edson Aparecido - PSDB
Eleuses Paiva - DEM
Emanuel Fernandes - PSDB
Fernando Chiarelli - PDT
Fernando Chucre - PSDB
Francisco Rossi - PMDB
Guilherme Campos - DEM
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PTB
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorginho Maluly - DEM
José Aníbal - PSDB
José C. Stangarlini - PSDB
José Eduardo Cardozo - PT
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
José Paulo Tóffano - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciana Costa - PR
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Márcio França - PSB
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PR
Milton Vieira - DEM
Nelson Marquezelli - PTB
Paes de Lira - PTC
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Teixeira - PT
Regis de Oliveira - PSC
Renato Amary - PSDB
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto Alves - PTB
Roberto Santiago - PV
Silvio Torres - PSDB
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vicentinho - PT
Walter Ihoshi - DEM
William Woo - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Carlos Bezerra - PMDB



Eliene Lima - PP
Homero Pereira - PR
Pedro Henry - PP
Professor Victorio Galli - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Valtenir Pereira - PSB

Distrito Federal
Alberto Fraga - DEM
Jofran Frejat - PR
Laerte Bessa - S.PART.
Magela - PT
Osório Adriano - DEM
Rodovalho - DEM
Rodrigo Rollemberg - PSB
Tadeu Filippelli - PMDB

Goiás
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Chico Abreu - PR
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Marcelo Melo - PMDB
Pedro Chaves - PMDB
Pedro Wilson - PT
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PR
Tatico - PTB

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Dagoberto - PDT
Geraldo Resende - PMDB
Marçal Filho - PMDB
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PR
Alceni Guerra - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
Andre Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PR
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Eduardo Sciarra - DEM
Giacobo - PR
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Luiz Carlos Setim - DEM
Marcelo Almeida - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC
Ricardo Barros - PP

Rodrigo Rocha Loures - PMDB
Takayama - PSC
Wilson Picler - PDT

Santa Catarina
Acélio Casagrande - PMDB
Angela Amin - PP
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PSDB
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
José Carlos Vieira - DEM
Nelson Goetten - PR
Paulo Bornhausen - DEM
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cláudio Diaz - PSDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Emilia Fernandes - PT
Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
Geraldinho - PSOL
Germano Bonow - DEM
Henrique Fontana - PT
Ibsen Pinheiro - PMDB
José Otávio Germano - PP
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Carlos Busato - PTB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - DEM
Osvaldo Biolchi - PMDB
Paulo Pimenta - PT
Paulo Roberto Pereira - PTB
Pepe Vargas - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Professor Ruy Pauletti - PSDB
Renato Molling - PP
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Fábio Souto (DEM)
1º Vice-Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Afonso Hamm vaga do PSDB/DEM/PPS

Antônio Andrade vaga do PV Airton Roveda
Assis do Couto Camilo Cola
Benedito de Lira Carlos Alberto Canuto
Beto Faro Dalva Figueiredo
Celso Maldaner vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Darcísio Perondi

Dilceu Sperafico Eduardo Amorim
Flávio Bezerra vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Ernandes Amorim
Homero Pereira Eugênio Rabelo
Leandro Vilela Fernando Melo
Luciana Costa Geraldo Simões
Luis Carlos Heinze João Leão (Licenciado)
Moacir Micheletto Lázaro Botelho
Moises Avelino Márcio Marinho
Nazareno Fonteles Nilson Mourão
Nelson Meurer Paulo Piau
Odílio Balbinotti Rose de Freitas
Osvaldo Reis Vadão Gomes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pedro Chaves Vander Loubet
Tatico Veloso
Valdir Colatto Vignatti
Waldemir Moka Washington Luiz

Zé Gerardo vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zonta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Antonio Carlos Mendes Thame
Duarte Nogueira Betinho Rosado
Fábio Souto Carlos Melles vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Humberto Souto Cláudio Diaz
Jairo Ataide Eduardo Sciarra
Leonardo Vilela Félix Mendonça vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Lira Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Francisco Rodrigues
Luiz Carlos Setim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Jerônimo Reis

Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB João Oliveira vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Onyx Lorenzoni Júlio Cesar
Vitor Penido Leandro Sampaio
Wandenkolk Gonçalves Marcos Montes vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano

1 vaga Silvio Lopes
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Dagoberto
Giovanni Queiroz vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Fernando Coelho Filho Mário Heringer
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

C/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Edson Duarte

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Silas Câmara (PSC)
1º Vice-Presidente: Sergio Petecão (PMN)
2º Vice-Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
3º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Anselmo de Jesus
Dalva Figueiredo Átila Lins
Fernando Melo Eduardo Valverde
Henrique Afonso Francisco Praciano
Márcio Marinho Lúcio Vale
Natan Donadon Lupércio Ramos
Silas Câmara Marinha Raupp
Washington Luiz Neudo Campos
Zé Vieira vaga do PSDB/DEM/PPS Zé Geraldo
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zequinha Marinho vaga do

PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Antonio Feijão Ilderlei Cordeiro
Nilson Pinto Marcio Junqueira
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Wandenkolk Gonçalves

2 vagas Zenaldo Coutinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Janete Capiberibe Giovanni Queiroz
Marcelo Serafim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Valtenir Pereira

Maria Helena Vanessa Grazziotin
Perpétua Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS

Sebastião Bala Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Sergio Petecão
PV

Lindomar Garçon vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA



Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Cida Diogo (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Angela Amin vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Mansur Angelo Vanhoni
Bilac Pinto Antônio Carlos Biffi
Charles Lucena Antonio Palocci
Cida Diogo Beto Faro
Dr. Adilson Soares Celso Russomanno
Eunício Oliveira Colbert Martins
Francisco Rossi Eliene Lima
Gilmar Machado Fernando Ferro
Iriny Lopes Flávio Bezerra
Jader Barbalho João Matos
José Rocha José Carlos Araújo
Paulo Henrique Lustosa Luiz Fernando Faria
Paulo Pimenta Márcio Marinho
Paulo Roberto Pereira Mendes Ribeiro Filho
Paulo Teixeira Nelson Meurer
Ratinho Junior Olavo Calheiros
Sandes Júnior Sabino Castelo Branco
Wladimir Costa Silas Câmara
Zequinha Marinho Takayama
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Wellington Fagundes
(Licenciado)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Bispo Gê Tenuta Andreia Zito
Eduardo Gomes Arnaldo Jardim
Eleuses Paiva Arolde de Oliveira
Emanuel Fernandes Clóvis Fecury

Gustavo Fruet
Duarte Nogueira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Manoel Salviano Indio da Costa
Narcio Rodrigues vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Jorginho Maluly

Nelson Proença José Aníbal
Paulo Bornhausen José Mendonça Bezerra
Professora Raquel Teixeira Julio Semeghini
Solange Amaral Lobbe Neto
Vic Pires Franco Raul Jungmann
(Dep. do PV ocupa a vaga) Rômulo Gouveia

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha Ariosto Holanda
Glauber Braga Fábio Faria
Luiza Erundina Jô Moraes
Miro Teixeira 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

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Tadeu Filippelli (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Maia Filho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Antonio Carlos Biscaia Aracely de Paula
Augusto Farias vaga do PSDB/DEM/PPS Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra vaga do PSDB/DEM/PPS Carlos Abicalil
Ciro Nogueira Carlos Willian
Colbert Martins Celso Russomanno
Eduardo Cunha Décio Lima
Eliseu Padilha Dilceu Sperafico
Emiliano José Domingos Dutra
Geraldo Pudim vaga do PV Eduardo Amorim
Gerson Peres Fátima Bezerra
Jefferson Campos George Hilton
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 PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Vilson Covatti
Vital do Rêgo Filho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Silveira
Arolde de Oliveira Arnaldo Madeira
Bonifácio de Andrada Bispo Gê Tenuta
Efraim Filho Bruno Araújo
Felipe Maia Carlos Melles
Fernando Coruja Edson Aparecido
Indio da Costa vaga do PSOL Humberto Souto
João Almeida Jairo Ataide
João Campos Jorginho Maluly
José Carlos Aleluia Major Fábio
José Maia Filho Moreira Mendes

Jutahy Junior
Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Mendonça Prado Paulo Bornhausen
Paulo Magalhães Renato Amary
Roberto Magalhães Ricardo Tripoli
Zenaldo Coutinho Rômulo Gouveia
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Solange Amaral

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Vic Pires Franco

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Beto Albuquerque
Flávio Dino Chico Lopes
Francisco Tenorio Eduardo Lopes
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen
Márcio França vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Marcos Medrado



Sandra Rosado Pompeo de Mattos
Sérgio Brito vaga do PSDB/DEM/PPS Sergio Petecão
Valtenir Pereira Silvio Costa
Vieira da Cunha
Wolney Queiroz

PV
Marcelo Ortiz Roberto Santiago
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Sarney Filho

PSOL
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Chico Alencar

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Ana Arraes (PSB)
1º Vice-Presidente: Filipe Pereira (PSC)
2º Vice-Presidente: Vinicius Carvalho (PTdoB)
3º Vice-Presidente: Walter Ihoshi (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Cruz vaga do PSDB/DEM/PPS Ciro Nogueira
Celso Russomanno Eduardo da Fonte
Elismar Prado João Carlos Bacelar
Elizeu Aguiar José Eduardo Cardozo
Filipe Pereira Leandro Vilela vaga do PV

José Carlos Araújo Roberto Britto
Luiz Bittencourt Sandes Júnior
Neudo Campos Sérgio Barradas Carneiro
Tonha Magalhães Vital do Rêgo Filho
Vinicius Carvalho Wellington Roberto
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Wladimir Costa

(Dep. do PHS ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Carlos Sampaio Bruno Rodrigues
Dimas Ramalho Cezar Silvestri
Ricardo Tripoli Felipe Maia vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rogerio Lisboa Julio Semeghini
Walter Ihoshi Milton Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Nilmar Ruiz

Paulo Abi-ackel
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ana Arraes Abelardo Camarinha
Chico Lopes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wolney Queiroz

Júlio Delgado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
1 vaga

PV

Dr. Nechar
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL
Ivan Valente vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Edmilson Valentim (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB)
2º Vice-Presidente: João Maia (PR)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edson Ezequiel Aelton Freitas
Jairo Carneiro Antônio Andrade
João Maia Armando Monteiro
José Guimarães Carlos Eduardo Cadoca
Jurandil Juarez Elizeu Aguiar vaga do PSDB/DEM/PPS

Miguel Corrêa Maurício Trindade vaga do PHS

Nelson Goetten Natan Donadon
Renato Molling Rebecca Garcia
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Ricardo Berzoini

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Silas Brasileiro

Vilson Covatti
Virgílio Guimarães

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Guilherme Campos
Fernando de Fabinho Manoel Salviano
Leandro Sampaio Moreira Mendes

Luiz Paulo Vellozo Lucas
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Osório Adriano 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Coelho Filho

Dr. Ubiali Valadares Filho
Edmilson Valentim vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Laurez Moreira
Vanessa Grazziotin vaga do PHS

PHS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha M. Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Eduardo Sciarra (DEM)
1º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
2º Vice-Presidente: Fernando Chucre (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Acélio Casagrande
Chico Abreu Benedito de Lira
Emilia Fernandes Chico da Princesa
Flaviano Melo José Airton Cirilo
Francisco Praciano Jurandy Loureiro
João Carlos Bacelar vaga do PSDB/DEM/PPS Leonardo Monteiro
José Chaves Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo Pepe Vargas

Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

1 vaga

(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra Arnaldo Jardim



Fernando Chucre Gustavo Fruet
João Bittar Jorge Khoury
José Carlos Machado vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB José Carlos Vieira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/
PTdoB ocupa a vaga)

Onyx Lorenzoni vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Evandro Milhomen Flávio Dino
Fernando Chiarelli Silvio Costa
Mário Heringer vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PRB ocupa a vaga)
Osmar Júnior

PV
José Paulo Tóffano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Couto (PT)
1º Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Domingos Dutra Antonio Bulhões vaga do PHS

Edmar Moreira vaga do PSDB/DEM/PPS Dr. Rosinha
Janete Rocha Pietá Iriny Lopes
Lucenira Pimentel José Linhares
Luiz Couto Lincoln Portela
Pastor Pedro Ribeiro Luiz Alberto
Pedro Wilson Paes de Lira
Suely Pastor Manoel Ferreira
Veloso Paulo Henrique Lustosa
1 vaga (Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Geraldo Thadeu Eduardo Barbosa
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

2 vagas 2 vagas
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Pompeo de Mattos Janete Capiberibe
(Dep. do PRB ocupa a vaga) Paulo Rubem Santiago

Uldurico Pinto vaga do PSDB/DEM/PPS

PHS

Miguel Martini
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PRB
Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN 1 vaga
1 vaga

PV
Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Chico Alencar vaga do PSDB/DEM/PPS Geraldinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Angela Portela
Angelo Vanhoni Charles Lucena
Antônio Carlos Biffi Chico Abreu
Bel Mesquita Elismar Prado
Carlos Abicalil Emiliano José
Fátima Bezerra Eudes Xavier
Gastão Vieira (Licenciado) Fernando Nascimento
Iran Barbosa Geraldo Resende
João Matos Jairo Carneiro
Joaquim Beltrão José Linhares
Joseph Bandeira Marcelo Almeida
Lelo Coimbra Mauro Benevides
Maria do Rosário Osmar Serraglio
Neilton Mulim Pedro Wilson
Osvaldo Biolchi Roberto Alves
Professor Setimo vaga do PSDB/DEM/PPS Rodrigo Rocha Loures

Raul Henry vaga do PV (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Reginaldo Lopes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

Clóvis Fecury
Eduardo Barbosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorginho Maluly Eleuses Paiva
Lobbe Neto Lira Maia
Nilmar Ruiz Luiz Carlos Setim
Pinto Itamaraty Narcio Rodrigues
Rogério Marinho vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Paulo Magalhães

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Professor Ruy Pauletti
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Professora Raquel Teixeira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes de Matos

2 vagas (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Dr. Ubiali
Ariosto Holanda vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Lídice da Mata

Átila Lira Luiza Erundina
Paulo Rubem Santiago Severiano Alves
Wilson Picler vaga do PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de
Oliveira vaga do PSDB/DEM/PPS

Marcelo Ortiz
PRB

Marcos Antonio vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Vignatti (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Félix Mendonça (DEM)



Titulares Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Aelton Freitas Bilac Pinto
Andre Vargas Edgar Moury vaga do PSOL

Antonio Palocci Eduardo Cunha
Armando Monteiro João Magalhães
Eduardo Amorim João Paulo Cunha
Gladson Cameli Jorge Boeira
João Pizzolatti Leonardo Quintão
Marcelo Castro Magela
Pedro Eugênio Maurício Quintella Lessa
Pedro Novais Osvaldo Biolchi
Pepe Vargas Paulo Maluf
Ricardo Barros Pedro Henry
Ricardo Berzoini Professor Setimo
Rodrigo Rocha Loures Reginaldo Lopes
Vicentinho Alves Tonha Magalhães
Vignatti Vital do Rêgo Filho
Virgílio Guimarães vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Zonta

Wilson Santiago
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Alfredo Kaefer Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira Arnaldo Jardim
Carlos Melles João Almeida
Félix Mendonça João Bittar vaga do PV

Guilherme Campos João Oliveira
Ilderlei Cordeiro José Carlos Aleluia
Júlio Cesar José Maia Filho
Julio Semeghini Nelson Proença vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Carlos Hauly
Paulo Renato Souza

(Licenciado)
Luiz Carreira vaga do PV Rodrigo de Castro
(Dep. do PV ocupa a vaga) 2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado Ciro Gomes
Manoel Junior Julião Amin

Silvio Costa
Osmar Júnior vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Pereira da Silva

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PV

Ciro Pedrosa vaga do PSDB/DEM/PPS (Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSOL

Geraldinho
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Silvio Torres (PSDB)
1º Vice-Presidente: Rômulo Gouveia (PSDB)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente: Léo Vivas (PRB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aníbal Gomes Alexandre Santos
Cândido Vaccarezza vaga do

PSDB/DEM/PPS Augusto Farias

Carlos Willian Celso Russomanno

Devanir Ribeiro Edinho Bez
João Magalhães José Mentor
Leo Alcântara Jurandil Juarez
Márcio Reinaldo Moreira Luis Carlos Heinze
Paulo Rattes Luiz Sérgio
Simão Sessim Paulo Rocha
Solange Almeida Vicentinho Alves
Vadão Gomes (Dep. do PHS ocupa a vaga)
Wellington Roberto

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Bruno Araújo
Milton Vieira Duarte Nogueira

Rodrigo Maia
Humberto Souto vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Rômulo Gouveia José Carlos Machado
Silvio Torres José Carlos Vieira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Moreira Mendes

Vanderlei Macris
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Ademir Camilo Daniel Almeida
Sueli Vidigal Márcio França

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PRB

Léo Vivas vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PHS
Felipe Bornier vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Roberto Britto (PP)
1º Vice-Presidente: Eliene Lima (PP)
2º Vice-Presidente: Dr. Talmir (PV)
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eduardo Amorim Angelo Vanhoni
Eliene Lima Fátima Bezerra
Emilia Fernandes Fernando Ferro
Francisco Praciano Lincoln Portela
Iran Barbosa Mário de Oliveira

Janete Rocha Pietá
Nazareno
Fonteles

Jurandil Juarez
Rodrigo Rocha

Loures

Leonardo Monteiro
Sabino Castelo

Branco
Pedro Wilson Silas Câmara
Roberto Britto 1 vaga
Vadão Gomes vaga do PV

PSDB/DEM/PPS
José Carlos Vieira Paulo Bornhausen
Luiz Carlos Setim Rodrigo Maia
(Dep. do PV ocupa a vaga) 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Luiza Erundina Glauber Braga
Sebastião Bala Rocha João Dado

PV
Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS 1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)
Secretário(a): Sônia Hypolito



Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (DEM)
2º Vice-Presidente: Jurandy Loureiro (PSC)
3º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Jurandy Loureiro Aline Corrêa
Leonardo Monteiro Fernando Marroni
Mário de Oliveira Homero Pereira
Paulo Piau Moacir Micheletto
Rebecca Garcia Paulo Roberto Pereira
Zé Geraldo Paulo Teixeira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Valdir Colatto

(Dep. do PV ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
André de Paula vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Antonio Feijão

Antonio Carlos Mendes Thame Arnaldo Jardim

Gervásio Silva
Cezar Silvestri vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Jorge Khoury vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Germano Bonow

Marcos Montes Luiz Carreira

Marina Maggessi
Moreira Mendes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Roberto Rocha
Nilson Pinto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Rodovalho vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Givaldo Carimbão Miro Teixeira

(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
PV

Antônio Roberto vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Fernando Gabeira

Edson Duarte vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sarney Filho
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Albérico Filho Andre Vargas
Alexandre Santos Chico D'angelo
Bernardo Ariston Edinho Bez
Carlos Alberto Canuto Edio Lopes
Eduardo da Fonte Edson Ezequiel
Eduardo Valverde Jilmar Tatto
Ernandes Amorim João Pizzolatti
Fernando Ferro Leonardo Quintão
Fernando Marroni Luiz Bassuma

Jorge Boeira Maurício Quintella Lessa
José Otávio Germano vaga do

PSDB/DEM/PPS Pedro Eugênio

José Santana de Vasconcellos
Pedro Fernandes vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Luiz Alberto vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN Simão Sessim
Luiz Fernando Faria Solange Almeida
Marcos Lima Tatico

Nelson Bornier
(Dep. do PSDB/DEM/PPS

ocupa a vaga)
Rose de Freitas (Dep. do PV ocupa a vaga)
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim
Bruno Araújo vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Betinho Rosado Carlos Brandão
Bruno Rodrigues Eduardo Gomes
João Oliveira Eduardo Sciarra
Marcio Junqueira Gervásio Silva
Paulo Abi-ackel José Carlos Aleluia
Silvio Lopes Nelson Proença
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Paulo Bornhausen

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Urzeni Rocha

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Arnaldo Vianna Átila Lira
Brizola Neto vaga do PSDB/DEM/PPS Davi Alves Silva Júnior
Julião Amin Silvio Costa

Marcos Medrado
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fábio Ramalho
Ciro Pedrosa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

José Fernando Aparecido de
Oliveira

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Maria Lúcia Cardoso (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aracely de Paula Andre Zacharow

Arlindo Chinaglia
Arnon Bezerra vaga do

PSDB/DEM/PPS

Átila Lins Carlos Zarattini
Dr. Rosinha Gladson Cameli
George Hilton Jackson Barreto
Ibsen Pinheiro Janete Rocha Pietá
Íris de Araújo Jefferson Campos
Jair Bolsonaro José Genoíno
Luiz Sérgio Lelo Coimbra vaga do PV

Maria Lúcia Cardoso Luciana Costa
Maurício Rands Márcio Reinaldo Moreira

Nilson Mourão
Paes Landim vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Takayama Pastor Pedro Ribeiro



(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Paulo Pimenta

(Dep. do PV ocupa a vaga) Raul Henry
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

Regis de Oliveira

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo André de Paula

Claudio Cajado
Antonio Carlos Mendes

Thame

Francisco Rodrigues
Bispo Gê Tenuta vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Professor Ruy Pauletti Bonifácio de Andrada
Raul Jungmann José C. Stangarlini
Renato Amary Luiz Carlos Hauly
Rodrigo de Castro Marina Maggessi
Urzeni Rocha vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Moreira Mendes vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

William Woo
Nelson Proença vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Walter Ihoshi
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Aldo Rebelo
Capitão Assumção vaga do

PSDB/DEM/PPS

Damião Feliciano vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Júlio Delgado

Eduardo Lopes Manoel Junior
Marcondes Gadelha Vieira da Cunha

Severiano Alves
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

PV

Fernando Gabeira
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC
/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

José Fernando Aparecido de Oliveira
vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PSOL
Ivan Valente vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Marina Maggessi (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: Laerte Bessa (S.PART.)
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
Neilton Mulim Lincoln Portela
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN Marcelo Itagiba

ocupa a vaga)
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Marcelo Melo
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

Mauro Lopes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Paes de Lira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Carlos Sampaio
Bispo Gê Tenuta Guilherme Campos
João Campos Pinto Itamaraty
Major Fábio Rogerio Lisboa
Marina Maggessi vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Raul Jungmann vaga do PV

William Woo
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Capitão Assumção Glauber Braga
Enio Bacci vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB Gonzaga Patriota vaga do PSDB/DEM/PPS

Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
Perpétua Almeida vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Pompeo de Mattos vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
S.PART.

Laerte Bessa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Antonio Carlos Chamariz
Aline Corrêa Antonio Cruz
Andre Zacharow vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN Arlindo Chinaglia

Angela Portela Assis do Couto
Antonio Bulhões vaga do PSDB/DEM/PPS Bel Mesquita
Armando Abílio vaga do PSOL Carlos Bezerra
Arnaldo Faria de Sá Cida Diogo
Chico D'angelo 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 Pepe Vargas
Henrique Fontana vaga do PSDB/DEM/PPS Roberto Britto
Jofran Frejat Simão Sessim
José Linhares Solange Almeida
Luiz Bassuma Waldemir Moka
Maurício Trindade 1 vaga
Rita Camata
Roberto Alves
Saraiva Felipe

PSDB/DEM/PPS
Alceni Guerra Andreia Zito
Eduardo Barbosa Eleuses Paiva
Germano Bonow Fernando Coruja
José C. Stangarlini Geraldo Thadeu



José Carlos Vieira João Campos
Lael Varella Jorginho Maluly
Raimundo Gomes de Matos Leandro Sampaio
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Leonardo Vilela

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite

1 vaga Ronaldo Caiado
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Jô Moraes Marcelo Serafim
Manato Mário Heringer
Ribamar Alves Mauro Nazif
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT

C/PTdoB ocupa a vaga)
PRB

Cleber Verde vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
1º Vice-Presidente: Sérgio Moraes (PTB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edgar Moury Armando Abílio
Eudes Xavier Carlos Santana
Fernando Nascimento Edinho Bez vaga do PSDB/DEM/PPS

Gorete Pereira vaga do PSDB/DEM/PPS Emilia Fernandes
Hermes Parcianello Filipe Pereira
Jovair Arantes vaga do PSDB/DEM/PPS Gladson Cameli
Luciano Castro José Otávio Germano
Luiz Carlos Busato Nelson Pellegrino (Licenciado)
Milton Monti vaga do PSDB/DEM/PPS Osvaldo Reis
Paulo Rocha Sandro Mabel
Pedro Henry Vinicius Carvalho

Sabino Castelo Branco
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)

Sérgio Moraes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Vicentinho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

ocupa a vaga)
Wilson Braga
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

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

S.PART.
Laerte Bessa vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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
Alberto Silva Beto Mansur
Camilo Cola vaga do PSDB/DEM/PPS Devanir Ribeiro
Carlos Santana Eliseu Padilha
Carlos Zarattini Flaviano Melo
Chico da Princesa José Chaves
Décio Lima Marcelo Teixeira
Edio Lopes vaga do PSDB/DEM/PPS Marcos Lima
Geraldo Simões Nelson Bornier
Hugo Leal Nelson Trad
Jaime Martins Pedro Chaves
Lázaro Botelho Renato Molling
Leonardo Quintão Rita Camata vaga do PSDB/DEM/PPS

Lúcio Vale vaga do PV Rubens Otoni
Marcelo Almeida vaga do PSDB/DEM/PPS Sérgio Moraes

Marinha Raupp
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

Mauro Lopes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
Olavo Calheiros
Pedro Fernandes
Professor Victorio Galli vaga do

PSDB/DEM/PPS

Roberto Britto
Silas Brasileiro

PSDB/DEM/PPS

Affonso Camargo
Alexandre Silveira vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Carlos Alberto Leréia Arnaldo Jardim
Cláudio Diaz Arolde de Oliveira
Vanderlei Macris Emanuel Fernandes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Fernando Chucre

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Geraldo Thadeu vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Lael Varella

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Roberto Rocha

1 vaga Rogério Marinho vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Walter Ihoshi
(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/

PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Davi Alves Silva Júnior Perpétua Almeida
Giovanni Queiroz Sérgio Brito
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PV
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PT
C/PTdoB ocupa a vaga)

Dr. Talmir vaga do PSDB/DEM/PPS

Fábio Ramalho
Secretário(a): Admar Pires dos Santos

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Coordenador: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Ibsen Pinheiro
Osmar Serraglio

PT
Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha
José Eduardo Cardozo
José Genoíno

DEM
Roberto Magalhães
Solange Amaral

PSDB
Bruno Araújo

PP
Jairo Carneiro

PDT
João Dado

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PV
Marcelo Ortiz

PPS
Fernando Coruja

PCdoB
Aldo Rebelo
Flávio Dino

PSC
Regis de Oliveira

PRB
Cleber Verde

PTdoB
Vinicius Carvalho
Secretário(a): Raquel Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE TENHAM POR

OBJETIVO O COMBATE À PIRATARIA.
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
2º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3º Vice-Presidente: Celso Russomanno (PP)
Relator: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno Bilac Pinto
Jurandil Juarez Eduardo Valverde
Maria do Rosário Mauro Lopes
Maurício Quintella Lessa Paulo Henrique Lustosa
Paulo Roberto Pereira Renato Molling
Pedro Chaves Waldir Maranhão (Licenciado)
Regis de Oliveira (Dep. S.PART. ocupa a vaga)



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

S.PART.
Laerte Bessa vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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

S.PART.
Laerte Bessa
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NO COMÉRCIO.
Presidente: Rodrigo Rocha Loures (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Neudo Campos (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Elizeu Aguiar Aelton Freitas
José Mentor Carlos Zarattini
Jurandil Juarez Janete Rocha Pietá
Marcelo Melo 6 vagas
Miguel Corrêa
Nelson Goetten
Neudo Campos
Paulo Pimenta
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS

Guilherme Campos Humberto Souto
Osório Adriano Walter Ihoshi
Raimundo Gomes de Matos 3 vagas
Vanderlei Macris
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Valadares Filho 1 vaga

PV
Roberto Santiago Edigar Mão Branca

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA AGRICULTURA.
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (DEM)
3º Vice-Presidente: Beto Faro (PT)
Relator: Abelardo Lupion (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Assis do Couto Anselmo de Jesus
Beto Faro Antônio Andrade
Dalva Figueiredo Fernando Melo
Eduardo Amorim Geraldo Simões
Homero Pereira Marinha Raupp
Lelo Coimbra Valdir Colatto
Luis Carlos Heinze Zonta
Paulo Piau 2 vagas
Sérgio Moraes

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Alfredo Kaefer
Cezar Silvestri Jairo Ataide
Duarte Nogueira Leonardo Vilela
Onyx Lorenzoni Luiz Carlos Setim
Wandenkolk Gonçalves Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fernando Coelho Filho Átila Lira
Giovanni Queiroz Rodrigo Rollemberg

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-622532

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NA INDÚSTRIA.
Presidente: Albano Franco (PSDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Pedro Eugênio (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Jilmar Tatto
Camilo Cola Jurandy Loureiro



João Maia Vander Loubet
Lupércio Ramos Zé Geraldo
Marcelo Almeida 5 vagas
Pedro Eugênio
Reginaldo Lopes
Renato Molling
Silas Câmara vaga do PSOL

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Albano Franco Arnaldo Jardim

Alfredo Kaefer
Fernando de

Fabinho
Jorge Khoury 3 vagas
Luiz Carreira
Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Marcelo Serafim

Paulo Rubem Santiago
Perpétua
Almeida

PV
Edigar Mão Branca Marcelo Ortiz

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A
AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO

FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E
AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À

REPERCUSSÃO NOS SERVIÇOS E EMPREGO.
Presidente: Fábio Ramalho (PV)
1º Vice-Presidente: Aline Corrêa (PP)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Carlos Santana
Carlos Eduardo Cadoca Eudes Xavier
Fernando Nascimento Fátima Pelaes
Gorete Pereira Jurandy Loureiro
Natan Donadon Luciano Castro
Paulo Rocha Luiz Carlos Busato
Pedro Fernandes Nelson Pellegrino (Licenciado)
Rose de Freitas Rebecca Garcia
Vicentinho 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Raul Jungmann
Arnaldo Jardim 4 vagas
Efraim Filho
Major Fábio
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Alice Portugal
Paulo Pereira da Silva Sandra Rosado

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PSOL
Geraldinho Chico Alencar
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME E A

AVALIAÇÃO DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E, AO
FINAL, FORMULAR PROPOSTAS AO PODER EXECUTIVO E

AO PAÍS, ESPECIFICAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À
REPERCUSSÃO NO SISTEMA FINANCEIRO E MERCADO.

Presidente: Leonardo Quintão (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Devanir Ribeiro
Armando Monteiro Eduardo Amorim
Celso Maldaner Fernando Marroni
Gilmar Machado Iriny Lopes
José Rocha João Magalhães
Leonardo Quintão Paulo Henrique Lustosa
Paulo Maluf 3 vagas
Regis de Oliveira
Ricardo Berzoini

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Arnaldo Jardim
Humberto Souto 4 vagas
José Carlos Aleluia
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Paulo Bornhausen

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ciro Gomes Silvio Costa
Jô Moraes 1 vaga
Miro Teixeira

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Ivan Valente 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimeno Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR, ATÉ O
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2008, A APLICAÇÃO DAS
SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº 8878/1994, QUE
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ANISTIA"; LEI Nº

10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A DIRIGENTES OU
REPRESENTANTES SINDICAIS E TRABALHADORES

PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE "ANISTIA OS

TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO DA

PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Arnaldo Faria de Sá
Aracely de

Paula
Chico Abreu Carlos Santana
Elcione Barbalho Fátima Bezerra
Fernando Ferro Filipe Pereira
Fernando Lopes Luiz Couto
George Hilton 4 vagas
José Eduardo Cardozo
Magela
Pastor Manoel Ferreira



Wilson Braga vaga do PSDB/DEM/PPS

PSDB/DEM/PPS

Andreia Zito
Eduardo
Barbosa

Arnaldo Jardim
Emanuel

Fernandes
Claudio Cajado 3 vagas
João Almeida
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a
vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Daniel Almeida
Pompeo de

Mattos
Lídice da Mata 1 vaga

PV

Sarney Filho
Fernando

Gabeira
PHS

Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6209
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU).
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Relator: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Bulhões Bilac Pinto
Antonio Carlos Biscaia Geraldo Pudim
Dalva Figueiredo Nazareno Fonteles
José Santana de Vasconcellos Pastor Pedro Ribeiro
Márcio Reinaldo Moreira Ricardo Barros
Mauro Lopes Veloso
Miguel Corrêa 3 vagas
Nelson Trad
Paes Landim

PSDB/DEM/PPS
Moreira Mendes João Almeida
Paulo Abi-ackel Lael Varella
Vitor Penido 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado 2 vagas
Marcos Medrado

PV
Fábio Ramalho 1 vaga

PRB
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007,

DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O
ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O

CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS".
Presidente: Mauro Benevides (PMDB)

1º Vice-Presidente: Antonio Bulhões (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
Relator: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Antonio Carlos Biscaia
Antonio Bulhões Átila Lins
Augusto Farias Eduardo Amorim
Benedito de Lira Elismar Prado
Dr. Rosinha Joaquim Beltrão
Eduardo Valverde 4 vagas
Mauro Benevides
Vicentinho Alves
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Efraim Filho Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Leandro Sampaio
Roberto Magalhães 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Valtenir Pereira
Sebastião Bala Rocha Wolney Queiroz

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30-A, DE

2007, DA SRA. ANGELA PORTELA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO XVIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, AMPLIANDO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
A LICENÇA À GESTANTE".

Presidente: Cida Diogo (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
3º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
Relator: Rita Camata (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa Armando Abílio
Angela Portela Darcísio Perondi
Arnaldo Faria de Sá Eudes Xavier
Cida Diogo Janete Rocha Pietá
Elcione Barbalho Luiz Couto
Fátima Bezerra 4 vagas
Íris de Araújo
Lucenira Pimentel
Rita Camata

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito 5 vagas
Leandro Sampaio
Nilmar Ruiz
Solange Amaral
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Edmilson Valentim
Sueli Vidigal Perpétua Almeida

PV
Dr. Nechar 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216/3216-6232



FAX: (61) 3216-66225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE

2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Antonio Palocci (PT)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Renato Souza (PSDB)
3º Vice-Presidente: Humberto Souto (PPS)
Relator: Sandro Mabel (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Carlos Zarattini
Armando Monteiro Celso Maldaner
Átila Lins Eduardo Cunha
Edinho Bez Eduardo Valverde
Gerson Peres Gastão Vieira (Licenciado)
Lelo Coimbra João Leão (Licenciado)
Paulo Maluf João Maia
Pepe Vargas Luiz Carlos Busato
Rodrigo Rocha Loures Márcio Reinaldo Moreira
Sandro Mabel Maurício Rands
Virgílio Guimarães Ricardo Barros
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS

Eduardo Sciarra
Antonio Carlos Mendes

Thame
Humberto Souto Carlos Melles
Julio Semeghini Emanuel Fernandes
Leonardo Vilela Fernando Coruja
Luiz Carreira Júlio Cesar
Paulo Bornhausen Ronaldo Caiado
Paulo Renato Souza (Licenciado) Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Francisco Tenorio
Chico Lopes João Dado
Miro Teixeira Manoel Junior

PV
Fábio Ramalho Sarney Filho

PSOL
Geraldinho Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6211
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 42-A, DE

1995, DA SENHORA RITA CAMATA, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

ESTABELECENDO QUE PERDERÁ O MANDATO O
DEPUTADO OU SENADOR QUE SE DESFILIAR

VOLUNTARIAMENTE DO PARTIDO SOB CUJA LEGENDA FOI
ELEITO.

Presidente: Silvio Costa (PMN)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá
Carlos Willian Celso Maldaner
João Paulo Cunha Lincoln Portela

José Genoíno Marcelo Almeida
José Otávio Germano Nelson Bornier
Luciano Castro Paulo Piau
Regis de Oliveira Reginaldo Lopes
Rita Camata Sérgio Barradas Carneiro
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Rodrigues Efraim Filho
Claudio Cajado José Maia Filho
Felipe Maia 3 vagas
Gervásio Silva
Raul Jungmann

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Laurez Moreira Pompeo de Mattos
Silvio Costa Sueli Vidigal

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 47, DE 2003, DO SENADO FEDERAL, QUE
"ALTERA O ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
INTRODUZIR A ALIMENTAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL".

Presidente: Armando Abílio (PTB)
1º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Emilia Fernandes (PT)
3º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB)
Relator: Lelo Coimbra (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Acélio Casagrande Aline Corrêa
Antonio Cruz Charles Lucena
Armando Abílio Dr. Rosinha
Emilia Fernandes Elismar Prado
Joseph Bandeira Gilmar Machado
Lelo Coimbra Jorge Boeira
Nazareno Fonteles 3 vagas
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Eleuses Paiva Antonio Carlos Mendes Thame
Geraldo Thadeu Ilderlei Cordeiro
Raimundo Gomes de Matos João Bittar
Roberto Magalhães João Campos
Thelma de Oliveira 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Mário Heringer
Valadares Filho Ribamar Alves

PV
Dr. Talmir 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 052, DE

2003, DO SR. RIBAMAR ALVES, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE NA CRIAÇÃO, FUSÃO OU

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS DEVERÃO SER



PRESERVADOS A CONTINUIDADE E A UNIDADE
HISTÓRICO-CULTURAL DO AMBIENTE URBANO.

Presidente: Eduardo Valverde (PT)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Zequinha Marinho (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Chico Abreu
Eduardo Valverde Leonardo Monteiro
Flaviano Melo Nazareno Fonteles
José Airton Cirilo Paes Landim
Luciana Costa Waldir Maranhão (Licenciado)
Moacir Micheletto Zezéu Ribeiro
Sérgio Moraes 3 vagas
Zequinha Marinho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão Fernando Chucre
Duarte Nogueira Geraldo Thadeu
Jorge Khoury Guilherme Campos
Moreira Mendes Raimundo Gomes de Matos
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ademir Camilo Arnaldo Vianna
Ribamar Alves Perpétua Almeida

PV
Dr. Nechar José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE

2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA
DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA

PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Paulo Pimenta (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia Carlos Santana
Arnaldo Faria de Sá Fátima Pelaes
Beto Mansur Magela
Eliseu Padilha Pedro Novais
Neilton Mulim 5 vagas
Paes de Lira
Paulo Pimenta
Paulo Rocha
Rose de Freitas

PSDB/DEM/PPS
Indio da Costa 5 vagas
João Campos
Major Fábio
Marina Maggessi
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Gonzaga Patriota
Manoel Junior Márcio França

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
1 vaga 1 vaga

Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89-A, DE
2007, DO SR. JOÃO DADO, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO",
ESTABELECENDO O MESMO TETO REMUNERATÓRIO PARA

QUALQUER QUE SEJA A ESFERA DE GOVERNO.
Presidente: 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
Paulo Maluf 3 vagas
Paulo Pimenta
Vander Loubet

PSDB/DEM/PPS
Cezar Silvestri 5 vagas
Efraim Filho
Nilmar Ruiz
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Gonzaga Patriota Chico Lopes
João Dado Mário Heringer

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
Felipe Bornier 1 vaga
Secretário(a): 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
Regis de Oliveira Rubens Otoni
Vicente Arruda Sandes Júnior
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) 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

S.PART.
Laerte Bessa vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

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 (S.PART.)
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

Mauro Lopes
Washington

Luiz
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) 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
S.PART.

Laerte Bessa vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 231-A, DE

1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS
XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40
HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO).

Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
1º Vice-Presidente: Deley (PSC)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Deley Carlos Santana
Eudes Xavier Fátima Bezerra
Gorete Pereira Maria Lúcia Cardoso
Iran Barbosa Paulo Rocha
José Otávio Germano Sandro Mabel
Luiz Carlos Busato 4 vagas
Rita Camata
Vicentinho
Wilson Braga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Guilherme Campos
Carlos Sampaio Walter Ihoshi
Fernando Chucre 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida Chico Lopes
Paulo Pereira da Silva vaga do PHS Vanessa Grazziotin
Rodrigo Rollemberg

PV
Roberto Santiago 1 vaga

PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a
vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6216
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 270-A, DE

2008, DA SRA. ANDREIA ZITO, QUE "ACRESCENTA O
PARÁGRAFO 9º AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988". (GARANTE AO SERVIDOR QUE

APOSENTAR-SE POR INVALIDEZ PERMANENTE O DIREITO
DOS PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE).

Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Carlos Biffi (PT)
2º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB)
3º Vice-Presidente: Germano Bonow (DEM)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Zacharow Chico D'angelo
Antônio Carlos Biffi Edgar Moury
Arnaldo Faria de Sá Edinho Bez
Gorete Pereira Jorge Boeira

Joseph Bandeira Jurandy Loureiro
Osvaldo Reis Paes de Lira
Roberto Britto Pedro Wilson
Rose de Freitas 2 vagas
Zé Geraldo

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Alexandre Silveira
Eleuses Paiva Carlos Sampaio
Germano Bonow Jerônimo Reis
Humberto Souto Major Fábio
João Campos Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mauro Nazif Janete Capiberibe
Pompeo de Mattos 1 vaga

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PRB
Cleber Verde Marcos Antonio
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 277 DE

2008, DO SENADO FEDERAL, QUE "ACRESCENTA § 3º AO
ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS PARA REDUZIR, ANUALMENTE, A PARTIR
DO EXERCÍCIO DE 2009, O PERCENTUAL DA

DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO INCIDENTE
SOBRE OS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUE TRATA O ART. 212
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Antônio Andrade (PMDB)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Relator: Rogério Marinho (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Fátima Bezerra
Antônio Andrade Lelo Coimbra
Antônio Carlos Biffi Maria do Rosário
Carlos Abicalil Professor Setimo
Gastão Vieira (Licenciado) Virgílio Guimarães

João Leão (Licenciado)
Waldir Maranhão

(Licenciado)
Milton Monti 3 vagas
Nazareno Fonteles
Pedro Chaves

PSDB/DEM/PPS
Humberto Souto Jorginho Maluly
Lobbe Neto Nilmar Ruiz
Luiz Carreira Professor Ruy Pauletti

Paulo Bornhausen
Professora Raquel

Teixeira
Raimundo Gomes de Matos 1 vaga
Rogério Marinho vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Jô Moraes
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a
vaga)

Severiano Alves

PV
1 vaga Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 285-A, DE

2008, DO SR. PAULO TEIXEIRA, QUE "ACRESCENTA
ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS PARA DISPOR SOBRE A VINCULAÇÃO DE
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS,

DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS AOS
RESPECTIVOS FUNDOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE

SOCIAL"
Presidente: Renato Amary (PSDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Busato (PTB)
2º Vice-Presidente: Júlio Cesar (DEM)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas Anselmo de Jesus
Deley Chico da Princesa
João Leão (Licenciado) Colbert Martins
Luiz Carlos Busato Edinho Bez
Marcelo Castro Janete Rocha Pietá
Marcelo Teixeira Pedro Eugênio
Paulo Teixeira 3 vagas
Waldemir Moka
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Fernando Chucre
Arnaldo Jardim Jorginho Maluly
Félix Mendonça 3 vagas
Júlio Cesar
Renato Amary

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Valtenir Pereira
Luiza Erundina 1 vaga

PV
Dr. Nechar 1 vaga

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300-A, DE

2008, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO § 9º, DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL". ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DOS

POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS NÃO PODERÁ SER
INFERIOR À DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,
APLICANDO-SE TAMBÉM AOS INTEGRANTES DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR E AOS INATIVOS.
Presidente: José Otávio Germano (PP)
1º Vice-Presidente: Paes de Lira (PTC)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
Relator: Major Fábio (DEM)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Átila Lins
Chico Abreu Eliene Lima
Fátima Bezerra Elismar Prado
Flávio Bezerra Elizeu Aguiar
José Otávio Germano Emilia Fernandes
Leonardo Monteiro Jair Bolsonaro
Paes de Lira Luiz Couto
Paulo Pimenta Neilton Mulim
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS

Ilderlei Cordeiro Abelardo Lupion
João Campos Andreia Zito
Major Fábio Carlos Brandão

Mendonça Prado
Guilherme Campos vaga do

PHS

William Woo José Maia Filho
Moreira Mendes

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Capitão Assumção Damião Feliciano
Enio Bacci Francisco Tenorio
Maria Helena vaga do PHS

PV
Lindomar Garçon Ciro Pedrosa

PHS
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

S.PART.
Laerte Bessa vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Valdivino Telentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS".
Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: 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
Marcelo Itagiba José Guimarães

Nelson Pellegrino (Licenciado)
Leonardo Picciani

(Licenciado)
Vital do Rêgo Filho Lincoln Portela
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) 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

S.PART.
Laerte Bessa vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6203 / 3216-6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE

2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART.
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO,

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE



IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO,
MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES

CULTURAIS.
Presidente: Marcelo Almeida (PMDB)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Relator: José Fernando Aparecido de Oliveira (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angelo Vanhoni Alex Canziani
Fátima Bezerra Décio Lima
Joaquim Beltrão Gilmar Machado
Lelo Coimbra Luiz Sérgio
Marcelo Almeida Magela
Paulo Rocha Maria do Rosário
Tonha Magalhães Marinha Raupp
Zezéu Ribeiro Maurício Quintella Lessa
Zonta Raul Henry

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Humberto Souto
Ilderlei Cordeiro 4 vagas
Marcos Montes
Professora Raquel Teixeira
Raimundo Gomes de Matos

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Paulo Rubem Santiago Brizola Neto
Rodrigo Rollemberg Evandro Milhomen

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 1 vaga

PRB
Cleber Verde 1 vaga
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 103-B,
PARA MODIFICAR A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

NACIONAL DE JUSTIÇA " (ESTABELECE QUE A
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SERÁ

EXERCIDA PELO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL; ACABA COM O LIMITE DE IDADE PARA OS

MEMBROS DO CONSELHO).
Presidente: Benedito de Lira (PP)
1º Vice-Presidente: Dalva Figueiredo (PT)
2º Vice-Presidente: João Bittar (DEM)
3º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Domingos Dutra
Benedito de Lira José Genoíno
Carlos Willian Maurício Rands
Dalva Figueiredo Regis de Oliveira
José Eduardo Cardozo 5 vagas
José Mentor
Mendes Ribeiro Filho
Paes Landim
Vicente Arruda

PSDB/DEM/PPS
Bonifácio de Andrada Abelardo Lupion
Carlos Sampaio Bruno Araújo
Humberto Souto Edson Aparecido
João Bittar Moreira Mendes
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Severiano Alves 2 vagas

1 vaga
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PHS

1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 351-A, DE

2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 100 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ACRESCENTA O ART. 97 AO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INSTITUINDO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE

PRECATÓRIOS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS"

Presidente: Devanir Ribeiro (PT)
1º Vice-Presidente: Edson Aparecido (PSDB)
2º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
3º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
Relator: Eduardo Cunha (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Albérico Filho Charles Lucena
Andre Vargas Iriny Lopes
Augusto Farias João Magalhães
Chico da Princesa José Genoíno
Devanir Ribeiro Maria do Rosário
Dilceu Sperafico Maurício Quintella Lessa
Eduardo Cunha Professor Setimo
Maurício Rands Ricardo Barros
Mauro Benevides Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Carlos Sampaio
Guilherme Campos Felipe Maia
João Almeida Jorge Khoury
Mendonça Prado Luiz Carlos Hauly
Moreira Mendes 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Beto Albuquerque 2 vagas
Francisco Tenorio

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): 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:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
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 5 vagas
Leandro Sampaio
Marcio Junqueira
Professora Raquel Teixeira
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Laurez Moreira
Sebastião Bala Rocha Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto Roberto Santiago

PSOL
Ivan Valente Chico Alencar
Secretário(a): 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 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:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Benedito de Lira Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde Décio Lima
Francisco Praciano Gerson Peres
Geraldo Pudim Homero Pereira
Jofran Frejat Magela
Luiz Couto Paes Landim
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): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI.
Presidente: Sandro Mabel (PR)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Roberto Balestra (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: João Matos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Andre Vargas Dr. Rosinha
João Matos João Carlos Bacelar
José Genoíno Luiz Bassuma
Leonardo Quintão Moacir Micheletto
Nelson Bornier Nelson Meurer
Roberto Balestra (Licenciado) Nelson Trad
Sandro Mabel Regis de Oliveira
1 vaga 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Gervásio Silva Carlos Alberto Leréia
Humberto Souto Guilherme Campos
João Campos Raul Jungmann
Jorge Tadeu Mudalen (Licenciado) Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dagoberto Valadares Filho
Gonzaga Patriota 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Ciro Pedrosa

PHS
Miguel Martini Felipe Bornier
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 483-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 89 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS", INCLUINDO OS SERVIDORES PÚBLICOS,
CIVIS E MILITARES, CUSTEADOS PELA UNIÃO ATÉ 31 DE

DEZEMBRO DE 1991, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO EX - TERRITÓRIO FEDERAL

DE RONDÔNIA.
Presidente: Mauro Nazif (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Lucenira Pimentel
Eduardo Valverde Marcelo Melo
Ernandes Amorim Sabino Castelo Branco
Fátima Pelaes Valdir Colatto
Gorete Pereira Zequinha Marinho
Marinha Raupp 4 vagas
Natan Donadon
Rebecca Garcia
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Carlos Alberto Leréia
Jorginho Maluly Eduardo Barbosa
Moreira Mendes Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena Sebastião Bala Rocha
Mauro Nazif 1 vaga

PV
Lindomar Garçon Antônio Roberto

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 485-A, DE

2005, DA SRA. SANDRA ROSADO, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

PREVENDO A CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS NOS
JUIZADOS ESPECIAIS PARA AS QUESTÕES RELATIVAS ÀS

MULHERES".
Presidente: 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
Roberto Alves
Solange Almeida

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Moreira Mendes
Marina Maggessi 4 vagas

Nilmar Ruiz
Solange Amaral
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Maria Helena
Julião Amin Sandra Rosado

PV
Antônio Roberto Lindomar Garçon

PRB
Cleber Verde Léo Vivas
Secretário(a): Fernando Mia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488-A, DE
2005, DA SRA. MARIA HELENA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998".
(INCLUI OS EMPREGADOS DO EXTINTO BANCO DE

RORAIMA, CUJO VÍNCULO FUNCIONAL TENHA SIDO
RECONHECIDO, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ALTERA A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988).

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marcio Junqueira (DEM)
2º Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Portela Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra Asdrubal Bentes
Dalva Figueiredo Fátima Pelaes
Edinho Bez Geraldo Pudim
Edio Lopes Gorete Pereira
Luciano Castro Rebecca Garcia
Lupércio Ramos 3 vagas
Neudo Campos
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Feijão Ilderlei Cordeiro
Francisco Rodrigues 4 vagas
Marcio Junqueira
Moreira Mendes
Urzeni Rocha

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Sandra Rosado Maria Helena
Sergio Petecão Mauro Nazif vaga do PSOL

Sebastião Bala Rocha
PV

Fábio Ramalho Lindomar Garçon
PSOL

Geraldinho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a

vaga)
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6211/3216-6232
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO
ENTRE A CÂMARA E O SENADO.

Presidente: Cândido Vaccarezza (PT)



1º Vice-Presidente: Regis de Oliveira (PSC)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Cândido Vaccarezza Augusto Farias
Gerson Peres Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo Geraldo Pudim
José Genoíno Ibsen Pinheiro
Leonardo Picciani (Licenciado) João Magalhães
Mendes Ribeiro Filho José Mentor
Paes Landim Lúcio Vale
Regis de Oliveira Rubens Otoni
Vicente Arruda 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Edson Aparecido
João Almeida Fernando Coruja
José Carlos Aleluia Fernando de Fabinho
Roberto Magalhães João Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Ubiali Flávio Dino
Wolney Queiroz 1 vaga

PV
1 vaga Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS,

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA".

Presidente: Vander Loubet (PT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Itagiba (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
Relator: Regis de Oliveira (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Angelo Vanhoni
Décio Lima Eliene Lima

Jair Bolsonaro
José Otávio

Germano
José Mentor Marcelo Melo
Marcelo Itagiba Marinha Raupp
Neilton Mulim Paes Landim
Regis de Oliveira Sandro Mabel
Vander Loubet Valdir Colatto
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) 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

S.PART.

Laerte Bessa vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 556-A, DE

2002, DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 54 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL", CONCEDENDO AOS SERINGUEIROS

(SOLDADOS DA BORRACHA) OS MESMOS DIREITOS
CONCEDIDOS AOS EX-COMBATENTES: APOSENTADORIA

ESPECIAL, PENSÃO ESPECIAL, DENTRE OUTROS.
Presidente: Lindomar Garçon (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Perpétua Almeida (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Átila Lins Assis do Couto
Eduardo Valverde Beto Faro
Ernandes Amorim Lúcio Vale
Fernando Melo Sabino Castelo Branco
Flaviano Melo 5 vagas
Lucenira Pimentel
Nilson Mourão
Rebecca Garcia
Zequinha Marinho

PSDB/DEM/PPS
Ilderlei Cordeiro Carlos Alberto Leréia
Marcio Junqueira Moreira Mendes
Thelma de Oliveira Raimundo Gomes de Matos
Urzeni Rocha 2 vagas
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Perpétua Almeida Mauro Nazif
Vanessa Grazziotin Sebastião Bala Rocha

PV
Lindomar Garçon 1 vaga

PHS
1 vaga Felipe Bornier
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE

2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO
PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO).

Presidente: Emilia Fernandes (PT)
1º Vice-Presidente: Solange Amaral (DEM)
2º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Chamariz Aline Corrêa
Bel Mesquita vaga do PHS Angela Portela
Emilia Fernandes Carlos Willian
Fátima Bezerra Gorete Pereira
Ibsen Pinheiro Maria do



Rosário

Janete Rocha Pietá
Natan

Donadon
Maria Lúcia Cardoso 3 vagas
Rebecca Garcia
Rose de Freitas
Tonha Magalhães

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito 5 vagas
Marina Maggessi
Nilmar Ruiz
Solange Amaral
Thelma de Oliveira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Alice Portugal
Luiza Erundina Lídice da Mata

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PHS
(Dep. do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Felipe Bornier

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6241
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023".
Presidente: Júlio Delgado (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulo Pereira da Silva (PDT)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Roberto Santiago (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Aline Corrêa
Edgar Moury Carlos Alberto Canuto
Íris de Araújo Dr. Adilson Soares
Pedro Eugênio Eudes Xavier
Pedro Henry José Guimarães
Reinhold Stephanes (Licenciado) Nelson Pellegrino (Licenciado)
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PSDB/DEM/PPS
Felipe Maia Andreia Zito
Fernando Coruja Efraim Filho
Francisco Rodrigues Fernando Chucre
José Aníbal Fernando de Fabinho
Paulo Renato Souza
(Licenciado)

Leandro Sampaio

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Júlio Delgado Daniel Almeida
Paulo Pereira da Silva Sergio Petecão

PV
Roberto Santiago Lindomar Garçon

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170
Telefones: 3216.6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 219, DE 2003, DO SR. REGINALDO

LOPES, QUE "REGULAMENTA O INCISO XXXIII DO ART. 5º ,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" (FIXA O PRAZO MÁXIMO DE
15 'QUINZE' DIAS ÚTEIS PARA PRESTAÇÃO DE

INFORMAÇÕES)
Presidente: José Genoíno (PT)
1º Vice-Presidente: 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
Mauro Lopes Jurandy Loureiro
Pedro Chaves Paulo Teixeira
Pedro Eugênio Ratinho Junior
Pedro Fernandes

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Carlos Sampaio
Eduardo Sciarra Cláudio Diaz
Fernando Chucre Geraldo Thadeu
José Carlos Vieira Vitor Penido
1 vaga 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Julião Amin
1 vaga Silvio Costa

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira 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
Hugo Leal vaga do PRB Ricardo Barros

Leo Alcântara
Sabino Castelo

Branco
Luiz Bittencourt Vander Loubet

Luiz Sérgio
Vital do Rêgo

Filho
Marcelo Castro 2 vagas
Pepe Vargas
Rodrigo Rocha Loures

PSDB/DEM/PPS
Bruno Araújo Otavio Leite
Geraldo Thadeu Paulo Abi-ackel
Jorginho Maluly 3 vagas
Vanderlei Macris
Vic Pires Franco

PSB/PDT/PCdoB/PMN
João Dado 2 vagas
1 vaga

PV
Dr. Nechar 1 vaga

PRB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Cleber Verde

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST)

Presidente: Marcelo Ortiz (PV)
1º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jorge Khoury (DEM)
Relator: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Bilac Pinto Andre Vargas
Colbert Martins Angela Amin
Jorge Bittar (Licenciado) Antonio Carlos Chamariz
Magela Dr. Adilson Soares
Paulo Henrique Lustosa Eudes Xavier
Paulo Roberto Pereira Paulo Teixeira
Raul Henry Rebecca Garcia
Vilson Covatti 2 vagas
Walter Pinheiro (Licenciado)

PSDB/DEM/PPS
Jorge Khoury Arnaldo Jardim
Julio Semeghini Eduardo Sciarra
Leandro Sampaio Emanuel Fernandes
Lobbe Neto Paulo Bornhausen
Vic Pires Franco Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ariosto Holanda 2 vagas
1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6205
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO



FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Valverde (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Celso Maldaner
Bel Mesquita Colbert Martins
Dalva Figueiredo Fernando Ferro
Edio Lopes Homero Pereira
Eduardo Valverde Jurandil Juarez
Ernandes Amorim Neudo Campos
Francisco Praciano Paulo Roberto Pereira
José Otávio Germano Paulo Rocha
Luciano Castro Vignatti

PSDB/DEM/PPS
João Almeida Arnaldo Jardim
Marcio Junqueira Paulo Abi-ackel
Moreira Mendes Pinto Itamaraty
Urzeni Rocha 2 vagas
Vitor Penido

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Maria Helena 2 vagas
Perpétua Almeida

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Fernando Gabeira

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6215
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO

CARVALHO, QUE "DISPÕE SOBRE ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL,

EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(REVOGA A LEI N. 4.771, DE 1965 - CÓDIGO FLORESTAL;

ALTERA A LEI Nº 9.605, DE 1998)
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Anselmo de Jesus Alex Canziani
Dalva Figueiredo 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

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Antonio Carlos
Mendes Thame

Cezar Silvestri

Carlos Melles Duarte Nogueira
Marcos Montes Eduardo Sciarra
Moreira Mendes Jorge Khoury
Nilson Pinto Wandenkolk Gonçalves

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Giovanni Queiroz Aldo Rebelo
Rodrigo Rollemberg Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Fernando Gabeira

PHS

(Dep. do PSOL ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do PHS

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1921, DE 1999, DO SENADO

FEDERAL, QUE INSTITUI A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES DE BAIXA RENDA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Presidente: Leandro Sampaio (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Adão Pretto
Carlos Zarattini Carlos Alberto Canuto
Ernandes Amorim Neudo Campos
Fernando Ferro Nilson Mourão
Jackson Barreto Pedro Fernandes
João Pizzolatti Tonha Magalhães
Moises Avelino 3 vagas
Pedro Wilson
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Edson Aparecido Arnaldo Jardim
José Carlos Aleluia Augusto Carvalho (Licenciado)
Leandro Sampaio Bruno Araújo
Luiz Carlos Hauly Fábio Souto
Silvinho Peccioli Fernando de Fabinho

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ana Arraes Chico Lopes
Sueli Vidigal Dagoberto

PV
Fábio Ramalho Roberto Santiago

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6214
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2502, DE 2007, DO SR. EDUARDO

VALVERDE, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.478, DE 06 DE
AGOSTO DE 1997,QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA

ENERGÉTICA NACIONAL, AS ATIVIDADES RELATIVAS AO
MONOPÓLIO DO PETRÓLEO, INSTITUI O CONSELHO
NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA E A AGÊNCIA

NACIONAL DO PETRÓLEO".
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: 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 2 vagas
Professor Setimo



PSDB/DEM/PPS
Clóvis Fecury Bonifácio de Andrada
Humberto Souto Efraim Filho
Jorginho Maluly Geraldo Thadeu
José Carlos Aleluia Rogério Marinho
Lobbe Neto 2 vagas
Professora Raquel Teixeira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Chico Lopes
Átila Lira Dr. Ubiali
1 vaga Severiano Alves

PV
Marcelo Ortiz Fábio Ramalho

PHS
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.436, DE 2008, DO SENADO

FEDERAL - SERYS SLHESSARENKO, QUE "MODIFICA O
ART. 19 DA LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983, PARA

GARANTIR AO VIGILANTE O RECEBIMENTO DE ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE" - PL. 4.305/04 FOI APENSADO A

ESTE.
Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente: William Woo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
3º Vice-Presidente: Flávio Bezerra (PMDB)
Relator: Professor Setimo (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos
Biscaia

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Valverde Emiliano José
Filipe Pereira Fernando Melo
Flávio Bezerra Lelo Coimbra
Luiz Carlos Busato Leonardo Monteiro
Neilton Mulim Marcelo Itagiba
Paulo Pimenta Osmar Serraglio
Professor Setimo Paes de Lira vaga do PSDB/DEM/PPS

1 vaga Pastor Pedro Ribeiro
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Andreia Zito
Guilherme Campos Major Fábio
João Campos Pinto Itamaraty

William Woo
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

1 vaga 1 vaga
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Givaldo Carimbão Capitão Assumção
Sérgio Brito Francisco Tenorio

PV
1 vaga 1 vaga

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6207
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.529, DE 2004, DA COMISSÃO
ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E ESTUDAR

PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE, QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA
JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Henrique Lustosa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Eudes Xavier (PT)
Relator: Manuela D'ávila (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eudes Xavier Antonio Bulhões
Gladson Cameli Carlos Santana
Luciana Costa Filipe Pereira
Marinha Raupp José Airton Cirilo
Pastor Manoel Ferreira Maurício Quintella Lessa
Paulo Henrique Lustosa Paulo Roberto Pereira
Raul Henry 3 vagas
Reginaldo Lopes
Zezéu Ribeiro

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Bruno Araújo
Efraim Filho Nilmar Ruiz
Felipe Maia Rodrigo de Castro
Ilderlei Cordeiro 2 vagas
Lobbe Neto

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Glauber Braga Sebastião Bala Rocha
Manuela D'ávila Valadares Filho

PV
José Fernando Aparecido de Oliveira Dr. Talmir

PRB
Léo Vivas 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Silvio Torres (PSDB)
3º Vice-Presidente: Guilherme Campos (DEM)
Relator: José Rocha (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Arnaldo Faria de Sá Deley
Asdrubal Bentes Luiz Carlos Busato
Dr. Rosinha Marcelo Teixeira
Eudes Xavier Mendes Ribeiro Filho
Eugênio Rabelo Vital do Rêgo Filho
Gilmar Machado 4 vagas
Hermes Parcianello
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PSDB/DEM/PPS
Guilherme Campos Marcos Montes
Humberto Souto Zenaldo Coutinho
Luiz Carlos Hauly 3 vagas
Silvio Torres
1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Fábio Faria Beto Albuquerque
Manuela D'ávila Marcos Medrado

PV
Ciro Pedrosa 1 vaga

PSOL
Geraldinho Ivan Valente



Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II - Pavimento superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5417, DE 2009, DO SR. PEDRO

EUGÊNIO, QUE "CRIA O FUNDO SOBERANO SOCIAL DO
BRASIL - FSSB E DISPÕE SOBRE SUA ESTRUTURA,

FONTES DE RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Rodrigo Rollemberg (PSB)
1º Vice-Presidente: Manato (PDT)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carreira (DEM)
Relator: Antonio Palocci (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Palocci Alexandre Santos
Colbert Martins Aline Corrêa
Darcísio Perondi Antônio Carlos Biffi
João Pizzolatti Fernando Marroni
Joaquim Beltrão Jurandil Juarez
José Guimarães Marcelo Teixeira
Luiz Alberto Pedro Eugênio
Milton Monti Rodrigo Rocha Loures
Sérgio Moraes 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Albano Franco Carlos Brandão
Dimas Ramalho Marcio Junqueira
Júlio Cesar Solange Amaral
Luiz Carreira (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Raimundo Gomes de
Matos

1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manato Marcelo Serafim
Rodrigo Rollemberg Paulo Rubem Santiago

PV
Roberto Santiago José Fernando Aparecido de Oliveira

PRB
Cleber Verde Léo Vivas

PSOL
Geraldinho vaga do PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Cláudia Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5939, DE 2009, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CRIAR A EMPRESA PÚBLICA DENOMINADA EMPRESA

BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL S.A. – PETRO-SAL, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Brizola Neto (PDT)
1º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Jilmar Tatto (PT)
Relator: Luiz Fernando Faria (PP)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Edinho Bez Cida Diogo
Fernando Ferro Dr. Paulo César
Jilmar Tatto Dr. Rosinha
Luciano Castro Filipe Pereira
Luiz Carlos
Busato

Hugo Leal

Luiz Fernando
Faria

José Otávio Germano

Luiz Sérgio Marcelo Almeida

Osvaldo Reis Paulo Rattes vaga do PHS

Vital do Rêgo
Filho

Paulo Roberto Pereira

1 vaga
PSDB/DEM/PPS

Bruno Rodrigues Alfredo Kaefer
Jorginho Maluly João Oliveira
José Carlos
Machado

Moreira Mendes

Nelson Proença 2 vagas
Paulo Abi-ackel

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Brizola Neto Sueli Vidigal
Vanessa
Grazziotin

Uldurico Pinto

PV
Fábio Ramalho José Paulo Tóffano

PHS

Felipe Bornier
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa
a vaga)

Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5941, DE 2009, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A UNIÃO A CEDER

ONEROSAMENTE À PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -
PETROBRAS O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA
E LAVRA DE PETRÓLEO, DE GÁS NATURAL E DE OUTROS
HIDROCARBONETOS FLUIDOS DE QUE TRATA O INCISO I

DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Arnaldo Jardim (PPS)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Maia (PR)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani Andre Zacharow
Carlos Zarattini Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes Fátima Bezerra
João Maia Jurandy Loureiro
José Mentor Pedro Fernandes
Marçal Filho Vicente Arruda
Marcelo Castro Virgílio Guimarães
Nelson Meurer 2 vagas
Professor Setimo

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame Bruno Araújo
Arnaldo Jardim Cezar Silvestri
José Carlos Aleluia Eduardo Sciarra
Otavio Leite Ronaldo Caiado
Paulo Bornhausen 1 vaga

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Aldo Rebelo Eduardo Lopes
Dr. Ubiali Sebastião Bala Rocha

PV
Antônio Roberto Dr. Talmir

PSOL
Chico Alencar 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER



AO PROJETO DE LEI Nº 6.264, DE 2005, DO SENADO
FEDERAL, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE

RACIAL".
Presidente: Carlos Santana (PT)
1º Vice-Presidente: Damião Feliciano (PDT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Janete Rocha Pietá (PT)
Relator: Antônio Roberto (PV)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Santana Carlos Bezerra
Janete Rocha Pietá Dalva Figueiredo
Leonardo Quintão Dr. Rosinha
Luis Carlos Heinze Gilmar Machado
Márcio Marinho Luiz Alberto
Pastor Manoel Ferreira Moacir Micheletto
Paulo Henrique Lustosa Paulo Roberto Pereira
Veloso Valdir Colatto
Vicentinho 1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion Andreia Zito
João Almeida Gervásio Silva
Marcio Junqueira Guilherme Campos
Onyx Lorenzoni Indio da Costa
Raul Jungmann João Campos vaga do PHS

Paulo Bornhausen
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Damião Feliciano Edmilson Valentim
Evandro Milhomen Paulo Rubem Santiago

PV
Antônio Roberto 1 vaga

PHS

Felipe Bornier
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
Secretário(a): Mário Dráusio de Azeredo Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6203
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO

ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE"

Presidente: Jackson Barreto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Vitor Penido (DEM)
2º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Chaves (PTB)
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Carlos Zarattini Aline Corrêa
Chico da Princesa Andre Vargas
Francisco Praciano Angela Amin vaga do PSDB/DEM/PPS

Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Leão
(Licenciado)

Carlos Santana

João Magalhães Carlos Willian
José Chaves Dr. Paulo César
Mauro Lopes Hugo Leal
Zezéu Ribeiro Jilmar Tatto

Luiz Carlos Busato
Marcelo Melo

PSDB/DEM/PPS
Eduardo Sciarra Arolde de Oliveira
Fernando Chucre Luiz Carlos Hauly
Humberto Souto (Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Raimundo Gomes
de Matos

2 vagas

Vitor Penido
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Gonzaga Patriota
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
ocupa a vaga)

Paulo Rubem
Santiago

1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6218
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINA A PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1, DE 2007, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCE DISPOSITIVO À LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000".

(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC)
Presidente: Nelson Meurer (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Armando Monteiro Fátima Bezerra
Eduardo Valverde Gorete Pereira
Flaviano Melo Luiz Fernando Faria
José Pimentel (Licenciado) Paes Landim
Leonardo Quintão Rodrigo Rocha Loures
Lúcio Vale 4 vagas
Mauro Benevides
Nelson Meurer
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Cláudio Diaz
Augusto Carvalho (Licenciado) Silvio Lopes
Zenaldo Coutinho 3 vagas
2 vagas

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alice Portugal Pompeo de Mattos

Arnaldo Vianna
(Dep. do PRB ocupa a

vaga)
Paulo Rubem Santiago vaga do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte

PHS
Felipe Bornier Miguel Martini

PRB
Marcos Antonio vaga do

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6218
FAX: 32166225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO



SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE
SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA

RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.
Presidente: Paulo Teixeira (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PMDB
Colbert Martins

PT
Paulo Teixeira

PSDB
Paulo Abi-ackel
Secretário(a): Eugênia Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: 3216-5600
FAX: 3216-5605

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS E

RESPONSÁVEIS PELOS DESAPARECIMENTOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO PERÍODO DE

2005 A 2007.
Presidente: Bel Mesquita (PMDB)
1º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
2º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)
3º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
Relator: Andreia Zito (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Angela Amin Aline Corrêa
Antonio Bulhões Arnaldo Faria de Sá
Bel Mesquita Domingos Dutra
Dalva Figueiredo Elismar Prado
Emilia Fernandes José Linhares
Fátima Bezerra Lucenira Pimentel
Fátima Pelaes Luiz Couto
Geraldo Pudim Paulo Henrique Lustosa
Maria do Rosário 4 vagas
Pastor Manoel Ferreira
Rebecca Garcia
Vicentinho Alves

PSDB/DEM/PPS
Andreia Zito Eduardo Barbosa
Bispo Gê Tenuta Ilderlei Cordeiro
Geraldo Thadeu João Campos
Nilmar Ruiz 4 vagas
Raimundo Gomes de Matos
Solange Amaral
Vanderlei Macris

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Manuela D'ávila Sebastião Bala Rocha
Sandra Rosado 2 vagas
1 vaga

PV
Dr. Talmir Dr. Nechar

PHS
Miguel Martini 1 vaga
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A DÍVIDA PÚBLICA DA UNIÃO, ESTADOS E
MUNICÍPIOS, O PAGAMENTO DE JUROS DA MESMA, OS

BENEFICIÁRIOS DESTES PAGAMENTOS E O SEU IMPACTO
NAS POLÍTICAS SOCIAIS E NO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO PAÍS.

Presidente: Virgílio Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
2º Vice-Presidente: Ivan Valente (PSOL)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aelton Freitas Eduardo Amorim
Carlos Alberto Canuto Fernando Ferro
Eduardo Valverde Iriny Lopes
Ernandes Amorim José Rocha
Hugo Leal Leonardo Quintão
Márcio Reinaldo Moreira Paulo Pimenta
Nelson Meurer Pedro Eugênio
Pedro Novais Pedro Fernandes
Ricardo Berzoini Regis de Oliveira
Vignatti 3 vagas
Virgílio Guimarães
Vital do Rêgo Filho

PSDB/DEM/PPS
Alfredo Kaefer Bruno Araújo
Antonio Carlos Pannunzio Duarte Nogueira
Ilderlei Cordeiro Edson Aparecido
José Carlos Aleluia Raul Jungmann
José Maia Filho 3 vagas
Luiz Carlos Hauly
Luiz Carreira

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jô Moraes Dr. Ubiali
Manoel Junior Julião Amin
Paulo Rubem Santiago Vanessa Grazziotin

PV
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Sarney Filho

PRB
Cleber Verde 1 vaga

PSOL
Ivan Valente vaga do PV

Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A FORMAÇÃO DOS VALORES DAS TARIFAS

DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL, A ATUAÇÃO DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) NA

AUTORIZAÇÃO DOS REAJUSTES E REPOSICIONAMENTOS
TARIFÁRIOS A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO E ESCLARECER OS MOTIVOS PELOS QUAIS A
TARIFA MÉDIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL SER
MAIOR DO QUE EM NAÇÕES DO CHAMADO G7, GRUPO

DOS 7 PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS DO MUNDO.
Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Alexandre Santos (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alexandre Santos Antônio Andrade
Andre Vargas Antonio Carlos Chamariz
Arlindo Chinaglia Carlos Santana
Augusto Farias Edio Lopes
Carlos Zarattini Elismar Prado
Ciro Nogueira Gladson Cameli
Eduardo da Fonte Jorge Boeira
Fernando Marroni Leo Alcântara
Leonardo Quintão Nelson Bornier
Marcelo Guimarães Filho Paulo Maluf
Maurício Quintella Lessa Raul Henry



Wladimir Costa Simão Sessim
PSDB/DEM/PPS

Arnaldo Jardim Alfredo Kaefer
Claudio Cajado Arolde de Oliveira
José Carlos Aleluia Betinho Rosado
Marcio Junqueira Bispo Gê Tenuta
Narcio Rodrigues Bruno Rodrigues
Rômulo Gouveia Ilderlei Cordeiro
Urzeni Rocha Pinto Itamaraty

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes Francisco Tenorio
Júlio Delgado Manato
Sergio Petecão Mário Heringer

PV
Ciro Pedrosa Fábio Ramalho

PRB
Cleber Verde Léo Vivas
Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6213
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR A VIOLÊNCIA URBANA.

Presidente: Alexandre Silveira (PPS)
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Albérico Filho Carlos Willian
Antonio Carlos Biscaia Décio Lima
Arnaldo Faria de Sá Domingos Dutra
Iriny Lopes Francisco Praciano
José Carlos Araújo Luiz Carlos Busato
Luiz Alberto Neilton Mulim
Marcelo Itagiba Paes de Lira
Marcelo Melo Pedro Wilson
Pastor Pedro Ribeiro (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Paulo Pimenta 3 vagas
Simão Sessim
Vilson Covatti

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Silveira Jorginho Maluly
Carlos Sampaio Marina Maggessi vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN

João Campos 6 vagas
José Maia Filho
Major Fábio
Raul Jungmann vaga do PV

Rogerio Lisboa
William Woo

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Francisco Tenorio Paulo Rubem Santiago
Severiano Alves Perpétua Almeida

Vanessa Grazziotin
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa a

vaga)
PV

Fernando Gabeira vaga do PSOL 1 vaga
(Dep. do PSDB/DEM/PPS
ocupa a vaga)

PSOL
(Dep. do PV ocupa a
vaga)

1 vaga

S.PART.
Laerte Bessa vaga do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Secretário(a): Sílvio Souza da Sílva
Local: Serviço de CPIs - Anexo II, Sala 151-B
Telefones: (61) 3216-6267
FAX: (61) 3216-6285

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES A RESPEITO DA QUADRILHA DE

NEONAZISTAS DESARTICULADA NO ESTADO DO RIO DO
GRANDE DO SUL, COM CÉLULAS ORGANIZADAS EM SÃO

PAULO, PARANÁ E SANTA CATARINA, E SEUS
DESDOBRAMENTOS.

Coordenador: Marcelo Itagiba (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Marcelo Itagiba

PT
Maria do Rosário

PSDB
Carlos Sampaio
João Campos

PDT
Pompeo de Mattos

PPS
Alexandre Silveira
Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A
DESOCUPAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA RAPOSA/SERRA

DO SOL
Titulares Suplentes

PMDB
Edio Lopes

PT
Francisco Praciano

DEM
Marcio Junqueira

PSDB
Urzeni Rocha

PR
Luciano Castro

PP
Neudo Campos

PSB
Maria Helena

PV
Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA APURAR AS CONDIÇÕES E AS
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE NOS HOSPITAIS

DOS ESTADOS DO PARÁ E DO AMAPÁ.
Coordenador: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Bel Mesquita
Elcione Barbalho
Fátima Pelaes

PR
Dr. Paulo César

PP
Roberto Britto
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA A FIM DE ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA ESTIAGEM NO RIO GRANDE DO SUL

Coordenador: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Darcísio Perondi

PT



Marco Maia
PSDB

Cláudio Diaz
PP

Afonso Hamm
Luis Carlos Heinze
Vilson Covatti

PTB
Luiz Carlos Busato
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A TRAGÉDIA
CLIMÁTICA OCORRIDA NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Titulares Suplentes
PMDB

Acélio Casagrande
Celso Maldaner
Edinho Bez
João Matos
Mauro Mariani (Licenciado)
Valdir Colatto

PT
Décio Lima
Vignatti

DEM
Paulo Bornhausen

PSDB
Gervásio Silva

PR
Nelson Goetten

PP
Angela Amin
João Pizzolatti
Zonta

PPS
Fernando Coruja
Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DA UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL.

Coordenador: Maria do Rosário (PT)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Osvaldo Reis

PT
Angela Portela
Marco Maia
Maria do Rosário
Paulo Pimenta
Pedro Wilson

DEM
Germano Bonow
Lira Maia
Nilmar Ruiz

PSDB
Professor Ruy Pauletti
Professora Raquel Teixeira

PP
Renato Molling

PTB
Luiz Carlos Busato

PCdoB
Manuela D'ávila
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR AS ÁREAS ATINGIDAS
PELAS ENCHENTES NO ESTADO DO MARANHÃO.

Coordenador: Flávio Dino (PCdoB)
Titulares Suplentes

PMDB
Gastão Vieira (Licenciado)
Pedro Novais
Professor Setimo

PT
Domingos Dutra

DEM
Clóvis Fecury
Nice Lobão

PSDB
Carlos Brandão
Pinto Itamaraty
Roberto Rocha

PR
Zé Vieira

PP
Waldir Maranhão (Licenciado)

PSB
Ribamar Alves

PDT
Davi Alves Silva Júnior
Julião Amin

PTB
Pedro Fernandes

PV
Sarney Filho

PCdoB
Flávio Dino

PRB
Cleber Verde
Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS.
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Asdrubal Bentes Antonio Carlos Biscaia
Cândido Vaccarezza Arnaldo Faria de Sá
Carlos Bezerra Beto Mansur
José Eduardo Cardozo Carlos Abicalil
José Mentor Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Benevides Fátima Pelaes
Nelson Marquezelli Milton Monti
Paulo Maluf Rubens Otoni
Reginaldo Lopes Zezéu Ribeiro
Regis de Oliveira 2 vagas
Sandro Mabel

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim Fernando Chucre
Bruno Araújo Raul Jungmann
Bruno Rodrigues 4 vagas
José Carlos Aleluia
Ricardo Tripoli
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Flávio Dino 3 vagas
Marcondes Gadelha
Miro Teixeira

PV
Marcelo Ortiz Edigar Mão Branca
Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo II, Ala A, sala 153
Telefones: 3215-8652/8
FAX: 3215-8657



GRUPO DE TRABALHO PARA EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À EVENTUAL INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA DE
PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, SOBRE DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL, SOB A COORDENAÇÃO DO

SENHOR DEPUTADO JOÃO CAMPOS.
Titulares Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antonio Carlos Biscaia
Arnaldo Faria de Sá
Marcelo Itagiba
Vinicius Carvalho
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
João Campos
Raul Jungmann
Roberto Magalhães

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Abelardo Camarinha
Flávio Dino
Vieira da Cunha
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR O
REMANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DAS LIDERANÇAS

PARTIDÁRIAS.
Coordenador: Hugo Leal (PSC)
Titulares Suplentes

PMDB
Osmar Serraglio
Vital do Rêgo Filho

PT
Carlos Zarattini

PR
Luciano Castro

PP
Nelson Meurer

PDT
Mário Heringer

PSC
Hugo Leal

PMN
Silvio Costa
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EXAMINAR O
PARECER PROFERIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL AO

PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE DISPÕE SOBRE O
ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O

TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE, COM VISTAS A VIABILIZAR, JUNTO À

CASA, A DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA.
Coordenador: Arnaldo Jardim (PPS)
Titulares Suplentes

PMDB
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
Paulo Henrique Lustosa

PT
Fernando Ferro
Paulo Teixeira

DEM
Jorge Khoury

PSDB
Paulo Abi-ackel

PR
Maurício Quintella Lessa

PP
José Otávio Germano

PSB
Luiza Erundina

PTB
Armando Monteiro

PV
Dr. Nechar

PPS
Arnaldo Jardim
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212
FAX: 3216-6225



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

PREÇO DE ASSINATURA 
 

SEMESTRAL 
 

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)  R$ 58,00 
Porte do Correio R$ 488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)   R$ 546,40 

 
ANUAL 

 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)    R$ 116,00 
Porte do Correio    R$ 976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

  
NÚMEROS AVULSOS 

 
Valor do Número Avulso R$ 0,50 
Porte Avulso         R$ 3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

 
UG – 020055 GESTÃO  –  00001 

 
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do 

FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser 
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp 
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002  e 
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e 
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e  enviar 
a esta Secretaria. 
 
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR 
ASSINATURA DOS DCN’S. 
 

Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053, 
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com, 
Mourão ou Solange. 
Contato internet: 3311-4107 
 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, S/Nº – BRASÍLIA–DF 

CNPJ: 00.530.279/0005–49              CEP 70 165–900 



� � � 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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