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PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Saudação
a escolares e professores em visita à Casa...........
WEVERTON ROCHA (PDT, MA – Pela ordem)
– Encontro do Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, de
São Luís, Estado do Maranhão, com representantes
da Caixa Econômica Federal e dos Ministérios das
Cidades e do Planejamento, Orçamento e Gestão,
para debate da realização de obras de mobilidade
urbana na Capital maranhense. Convite à articulista
Míriam Leitão, do jornal O Globo, para participação
em audiência pública destinada à discussão de litígio entre a tribo Awá‑Guajá, proprietários rurais e
madeireiros. ...........................................................
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Comissão Especial do Projeto de Lei nº 7.672, de
2010, sobre o estabelecimento do direito da criança
e do adolescente à educação sem a aplicação de
castigos corporais, tratamento degradante ou cruel,
a chamada Lei da Palmada. ..................................
ERIKA KOKAY (PT, DF – Pela ordem) – Transcurso do 7º aniversário de vigência da Lei Maria
da Penha, coibitiva da violência doméstica contra
a mulher. Apoio à aprovação em caráter conclusivo pela Comissão Especial de projeto de lei sobre
o estabelecimento do direito da criança e do adolescente à educação sem a aplicação de castigos
corporais, tratamento degradante ou cruel. ...........
PASTOR EURICO (PSB, PE – Pela ordem)
– Elogio ao Presidente em exercício dos trabalhos,
Deputado Amauri Teixeira. Apelo ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de reexame da situação carcerária do Pastor Marcos Pereira, da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus dos Últimos Dias..
AUGUSTO CARVALHO (PPS, DF – Pela ordem) – Aplausos ao Governador do Estado de Pernambuco, Eduardo Campos, pela sanção do projeto
de lei a respeito da adoção do orçamento impositivo.
Mudança no relacionamento entre o Parlamento
brasileiro e o Poder Executivo com a aprovação de
tal matéria...............................................................
EDUARDO SCIARRA (PSD, PR – Como Líder)
– Defesa de implantação dos Tribunais Regionais Federais dos Estados do Paraná, Minas Gerais, Bahia e
Amazonas. Pujança do agronegócio brasileiro. Contribuição do setor para o desenvolvimento socioeconômico do País. Importância da realização de investimentos na área de infraestrutura e da concessão de
financiamentos subsidiados ao setor produtivo..........
PASTOR EURICO (PSB, PE – Pela ordem)
– Saudações aos membros da Igreja Evangélica
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Assembleia de Deus dos Últimos Dias presentes
na Casa. Apelo ao Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro de reexame da situação carcerária
do Pastor Marcos Pereira.......................................
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS:
JEFFERSON CAMPOS (PSD, SP) – Desenvolvimento de mouse de computador adaptado às
necessidades de portadora de deficiência pelo Prof.
Jair Oliveira Junior, do Colégio Estadual São Vicente
de Paula, no Município de Nova Esperança, Estado
do Paraná. Importância da campanha de vacinação
contra a poliomielite no País.........................................
AFONSO HAMM (PP, RS) – Reivindicações
da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas
de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas
na Área de Saúde. Realização do 12º Congresso
Estadual das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul e Exposição de Produtos e Serviços de Saúde – CONSAÚDE 2013, no
Município de Gramado............................................
PLÍNIO VALÉRIO (PSDB, AM) – Equívocos e
desafios da articulação política do Governo Federal nas
duas Casas do Congresso Nacional. Queda dos índices
de popularidade da Presidenta Dilma Rousseff.............
ALINE CORRÊA (PP, SP) – Defesa da aplicação de recursos oriundos de royalties de petróleo
na área educacional. Queda das transferências do
Fundo de Participação dos Municípios – FPM decorrente da política de desoneração adotada pelo
Governo Federal.....................................................
CARLOS SOUZA (PSD, AM) – Equívoco da
Casa na apreciação atabalhoada da Proposta de
Emenda à Constituição nº 37, de 2011, sobre a
competência da Polícia Federal e das Polícias Civis
dos Estados e do Distrito Federal para a realização
de investigações criminais......................................
GUILHERME MUSSI (PSD, SP) – Transcurso
do Dia do Advogado...............................................
VALADARES FILHO (PSB, SE) – Urgência
na votação pela Casa do Projeto de Lei nº 1.332,
de 2003, sobre as atribuições e competências comuns das guardas municipais................................
VI – Encerramento
2 – ATA DA 223ª SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, NÃO DELIBERATIVA DE DEBATES,
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA
54ª LEGISLATURA, EM 08 DE AGOSTO DE 2013.
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Expediente
IV – Pequeno Expediente
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA) – Fortalecimento
dos serviços de vigilância nas regiões fronteiriças
do País. Agradecimento à Ministra do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, pela prorrogação, por 6 meses, do prazo de validade de con-
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curso público para o cargo de analista da Secretaria
da Receita Federal do Brasil...................................
IARA BERNARDI (PT, SP) – Congratulações
à Presidenta Dilma Rousseff pela sanção ao Projeto
de Lei da Câmara nº 3, de 2013, sobre a prestação
de atendimento obrigatório às vítimas de violência
sexual pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Agradecimento ao Presidente da Casa, Deputado Henrique
Eduardo Alves, ao Presidente do Senado Federal,
Senador Renan Calheiros, e a outras autoridades
e instituições relativo à aprovação da matéria........
FERNANDO MARRONI (PT, RS) – Transcurso do 44º aniversário de criação da Universidade
Federal de Pelotas – UFPel....................................
MARCUS PESTANA (PSDB, MG) – Realização da XVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Realização de ampla reforma tributária e
revisão do pacto federativo a favor das municipalidades brasileiras. Realização da reforma política.
Tópicos defendidos pelo PSDB no processo de
reformulação do sistema político‑eleitoral..............
JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PR, BA) –
Apelo à Presidenta Dilma Rousseff de reexame de
vetos apostos a dispositivos da Medida Provisória
nº 623, de 2013, favoráveis aos pequenos e médios
produtores rurais nordestinos atingidos pela seca..
MAURO BENEVIDES (PMDB, CE) – Empenho da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará na instalação pela PETROBRAS da Refinaria
Premium II no Estado.............................................
ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD, SC) –
Aprovação pela Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, do Senado Federal, do Projeto de Lei
nº 2.907, de 2011, de autoria do orador, acerca da
concessão do título de Capital Nacional da Semente de Soja ao Município de Abelardo Luz, Estado
de Santa Catarina. Manifestação de pesar pelo
falecimento de Alberto Jaciel Petry, ex‑funcionário
do gabinete parlamentar do orador na Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina................
GONZAGA PATRIOTA (PSB, PE) – Defesa
da concessão de anistia de dívidas dos pequenos
produtores rurais da região semiárida nordestina,
contraídas em instituições bancárias......................
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ) – Reação popular contra corte de árvores no Parque do Cocó,
em Fortaleza, Estado do Ceará, para a construção
de viaduto. Registro de agressões da Guarda Municipal de Fortaleza aos manifestantes. Transcurso
dos 16 anos de falecimento do sociólogo Herbert
de Souza, o Betinho. Tramitação na Casa do Projeto de Lei nº 3.388, de 2012, de autoria do orador,
acerca da redenominação da Ponte Presidente
Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói) por Ponte Herbert
de Souza – Betinho. Transcurso do primeiro mês de
desaparecimento do pedreiro Amarildo de Souza,
na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro....................................................
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ÂNGELO AGNOLIN (PDT, TO – Como Líder)
– Realização da reforma política............................
ASSIS DO COUTO (PT, PR) – Apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 4.264, de 2012, do Poder
Executivo, sobre a concessão de adicional de fronteira a policiais federais, policiais rodoviários federais,
fiscais federais agropecuários e auditores-fiscais.
Importância da construção da Estrada-Parque Caminho do Colono no Parque Nacional do Iguaçu, como
medida de combate às ações do crime organizado
na região de fronteira do Estado do Paraná.............
EDINHO BEZ (PMDB, SC) – Apoio ao projeto de lei de iniciativa popular coordenado pelo Movimento Saúde+10 acerca da obrigatoriedade de
destinação à saúde, pela União Federal, de 10%
de suas receitas correntes líquidas........................
SIMPLÍCIO ARAÚJO (PPS, MA) – Situação
de abandono do Município de Bacabal, Estado do
Maranhão................................................................
WELITON PRADO (PT, MG) – Assinatura de
convênio entre o Governo do Estado de Minas Gerais
e o Banco do Brasil para financiamento de obras de
pavimentação em trechos de estradas mineiras......
ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD, SC – Pela
ordem) – Assinatura, pelo Governo do Estado de
Santa Catariana em conjunto com a Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN,
de contrato com a Agência Francesa de Desenvolvimento para realização de obras de saneamento
básico em Municípios do Estado............................
MARCUS PESTANA (PSDB, MG – Pela ordem)
– Indicação pelos brasileiros de acesso a saúde pública de qualidade como principal problema do País,
segundo pesquisa de opinião de pública. Necessidade de fortalecimento e universalização do Sistema
Único de Saúde – SUS. Defesa da obrigatoriedade
de revalidação de diplomas de médicos estrangeiros
como premissa básica para sua contratação...........
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA – Pela ordem) –
Defesa de rejeição dos vetos presidenciais apostos
a dispositivos da medida provisória relativa à concessão de anistia de dívidas dos produtores rurais
nordestinos. Empenho na estruturação e fortalecimento das Defensorias Públicas no Estado da Bahia
e em todo o País.....................................................
CHICO LOPES (PCdoB, CE) – Associação
aos discursos proferidos pelos Deputados Amauri
Teixeira e Mauro Benevides em defesa das Defensorias Públicas. Alocação de novos recursos para
a educação brasileira. Importância de aprovação do
novo Plano Nacional de Educação – PNE. Apoio às
propostas de destinação de percentuais do Fundo
Social do Pré-Sal, do Produto Interno Bruto – PIB
brasileiro e de royalties de petróleo ao setor educacional. Equívoco da participação do Tribunal de
Contas da União – TCU no processo de avaliação
da qualidade do ensino médio................................
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SIMPLÍCIO ARAÚJO (PPS, MA – Pela ordem) – Atribuição à oligarquia Sarney da responsabilidade pelo atraso socioeconômico do Estado
do Maranhão. Aplausos ao Procurador-Geral da
República, Roberto Gurgel, pela apresentação de
parecer favorável à cassação do mandato da Governadora Roseana Sarney, em processo sobre
suposto abuso de poder econômico na campanha
eleitoral de 2010.....................................................
LUIZ ALBERTO (PT, BA) – Sanção presidencial do Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011,
a respeito da instituição do Estatuto da Juventude.
Criação do Comitê Interministerial da Política de
Juventude. Lançamento do primeiro edital do Programa Estação Juventude......................................
FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB, MA) – Celebração de contratos irregulares na área de saúde,
no Estado do Maranhão. Repúdio aos pronunciamentos contra o Senador José Sarney. Inconsistência de discursos sobre a situação socioeconômica
maranhense............................................................
SIMPLÍCIO ARAÚJO (PPS, MA – Pela ordem)
– Posicionamento do orador contrário ao chamado
voto Tiririca e à compra de voto..............................
V – Grande Expediente
PROFESSOR SETIMO (PMDB, MA) – Necessidade de agilidade na aprovação pelo Senado
Federal do novo Plano Nacional de Educação –
PNE. Apelo ao Governo Federal de continuidade
das negociações com os servidores grevistas do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. Defesa de aprovação pela Casa do
projeto de lei sobre a regulamentação das atribuições e competências das Guardas Municipais. Realização de grandes investimentos na rede hospitalar
maranhense pelo Governo do Estado do Maranhão.
Necessidade de realização da reforma política. Defesa de extinção de coligações partidárias. Apoio
à adoção do voto distrital, o chamado “distritão”, à
coincidência de eleições e à extinção do instituto da
reeleição. Legitimidade da eleição da Governadora
do Estado do Maranhão, Roseana Sarney.............
Aparteantes: MAURO BENEVIDES (PMDB,
CE), CHICO LOPES (PCdoB, CE), FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB, MA), SARNEY FILHO (PV, MA)....
PAES LANDIM (PTB, PI – Como Líder. Discurso retirado pelo orador para revisão.) – Realização
do Congresso Regional de Unidades de Conservação do Delta do Parnaíba – CORUC. Lançamento
do livro Sonetos: uma experiência contada em versos, de autoria do Bispo Emérito de Floriano, Dom
Augusto Alves da Rocha. Relevância dos trabalhos
desenvolvidos pelos Padres Domingos Barbosa e
Virgílio Leite Uchôa.................................................
CLÁUDIO PUTY (PT, PA) – Saudações aos
visitantes presentes nas galerias do plenário. Causas da elevação do Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal – IDHM, em especial quanto ao
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aumento do número de empregos formais, do apoio
às políticas sociais de combate à pobreza e do desenvolvimento do setor educacional. Existência de
desigualdades regionais brasileiras, especialmente
em Estados das Regiões Norte e Nordeste. Estabelecimento de novas políticas públicas de desenvolvimento regional e intrarregional. Desenvolvimento
do controle social e da participação popular para
aplicação de recursos públicos...............................
Aparteantes: MAURO BENEVIDES (PMDB,
CE), DOMINGOS DUTRA (PT, MA), FRANCISCO
ESCÓRCIO (PMDB, MA).......................................
SARNEY FILHO (PV, MA – Pela ordem) –
Assassinato do ambientalista Gonzalo Alonso Hernández, no Município de Rio Claro, Estado do Rio
de Janeiro...............................................................
RICARDO BERZOINI (PT, SP – Pela ordem)
– Apoio às reivindicações de aeronautas aposentados, em prol da restituição das remunerações da
previdência complementar do fundo de pensão do
Instituto de Seguridade Social Aerus. Solicitação à
Presidenta Dilma Rousseff de concessão de audiência a representantes do segmento para debate
do assunto..............................................................
MÁRIO NEGROMONTE (PP, BA – Pela ordem) – Realização, pela Assembleia Itinerante da
Bahia, de encontro destinado ao debate das dificuldades enfrentadas pelo Hospital Nair Alves de
Sousa e da construção de ponte, no Município de
Paulo Afonso, Estado da Bahia. Apelo às empresas Azul – Linhas Aéreas Brasileiras e TRIP – Linhas Aéreas S/A de imediata operacionalização de
voo para a municipalidade. Outorga ao orador da
Medalha Dois de Julho pelos relevantes serviços
prestados ao Município de Paulo Afonso................
MAURO BENEVIDES (PMDB, CE – Pela ordem) – Realização pela bancada federal da Região
Nordeste de reunião com a participação de líderes
empresariais destinada ao debate de questões relacionadas ao Polígono das Secas, no Auditório Freitas Nobres da Casa. Temas debatidos por ocasião
do evento................................................................
DANILO FORTE (PMDB, CE – Como Líder)
– Importância da indústria siderúrgica para o desenvolvimento econômico e tecnológico. Benefícios
advindos com a instalação da Companhia Siderúrgica do Pecém, no Complexo Industrial do Porto do
Pecém, Estado do Ceará. Paralisação das obras na
siderurgia em decorrência de greve dos trabalhadores. Apelo ao Governador Cid Gomes de imediata
abertura de negociações com a categoria.............
EDUARDO AZEREDO (PSDB, MG – Pela ordem) – Anúncio pelo Governador do Estado de Minas Gerais, Antonio Anastasia, de realização de investimentos no setor de saúde do Município de Sete
Lagoas e no setor de cultura e turismo do Município
de Cordisburgo. Relevância do Programa PROMUNICÍPIO implantado pelo Governo Estadual. Protesto
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contra o contingenciamento de recursos de emendas
orçamentárias. Apoio ao pleito de médicos e beneficiários do Instituto AERUS de Seguridade Social......
SIMPLÍCIO ARAÚJO (PPS, MA – Como Líder)
– Apelo ao Tribunal Superior Eleitoral de julgamento do
processo de cassação do mandato da Governadora
do Estado do Maranhão, Roseana Sarney. Críticas à
atuação da oligarquia Sarney no Estado....................
VI – Comunicações Parlamentares
WEVERTON ROCHA (PDT, MA) – Presença,
na Casa, de comitiva de Vereadores e do Prefeito
Luiz Rocha Filho, do Município de Balsas, Estado do
Maranhão, em busca de solução para as reivindicações da população da municipalidade. Convite aos
Parlamentares do Estado do Maranhão para realização de audiência pública destinada ao debate da
prestação de serviços do setor de telefonia móvel no
Estado. Adoção, pela Agência Nacional de Aviação
Civil – ANAC, de providências para a construção
de aeroporto regional no Município de Balsas. Convite aos Parlamentares e aos órgãos de imprensa
para participação em audiência pública destinada
ao debate de conflito entre os índios awá-guajá e
trabalhadores rurais no Estado do Maranhão.........
ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB, GO) – Maior atenção dos Parlamentares para com as reivindicações
dos participantes em recentes manifestações ocorridas no País, em especial quanto à realização da
reforma política. Pontos fundamentais da reformulação do sistema político-eleitoral...........................
FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB, MA – Pela
ordem) – Informe publicitário do Governo do Estado
do Maranhão em resposta a matéria publicada pelo
jornal O Estado de S. Paulo. Esclarecimento sobre
declarações do orador............................................
ANDRÉ MOURA (PSC, SE e como Líder) –
Balanço da atuação parlamentar do orador. Apoio
às reivindicações dos participantes em recentes
manifestações ocorridas no País. Elaboração, pela
Casa, de agenda positiva para votação de proposições em consonância com os interesses da sociedade brasileira. Maior participação popular nas
decisões do Parlamento brasileiro. Expectativa de
votação, pela Casa, das Propostas de Emendas à
Constituição de nºs 57, de 2011, sobre alteração
da idade limite da inimputabilidade penal; 300, de
2008, acerca da instituição do piso salarial nacional
de policiais e bombeiros militares; 555, de 2006,
referente à extinção da cobrança de contribuição
previdenciária de servidores públicos inativos; 170,
de 2012, referente à garantia de proventos integrais
ao servidor aposentado por invalidez, e do Projeto
de Lei nº 5.616, de 2013, sobre a fixação do piso
salarial das guardas municipais. Realização da reforma política. Necessidade de ampliação dos debates acerca da proposta de alteração da sistemática
de distribuição de royalties de petróleo da camada
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pré-sal e da medida provisória sobre a criação do
Programa Mais Médicos.........................................
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA – Como Líder)
– Homenagem ao ex‑Presidente da Associação
Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil – ANFIP Álvaro Sólon de França. Votos de
sucesso à nova Presidenta da entidade, Margarida
Lopes de Araújo. Transcurso do 104º aniversário de
emancipação político‑administrativa do Município
de Morro do Chapéu, Estado da Bahia. Saudações
às lideranças políticas da municipalidade. Apoio ao
financiamento público de campanhas eleitorais. Posicionamento do PT acerca de tópicos da reforma
política. Defesa da realização de plebiscito sobre
a reformulação do sistema político-eleitoral...........
ELEUSES PAIVA (PSD, SP – Como Líder) –
Posicionamento do orador e de seu partido, o PSD,
contrário à aprovação da Medida Provisória nº 621, de
2013, sobre a criação do Programa Mais Médicos....
EDINHO BEZ (PMDB, SC – Pela ordem) –
Participação do orador em reunião com representantes da Federação das Santas Casas, Hospitais
e Entidades Filantrópicas de Santa Catarina para o
Setor da Saúde. Relevância do serviço complementar prestado por entidades privadas filantrópicas no
âmbito do Sistema Único de Saúde. Falta crônica
de profissionais médicos como o maior problema
da saúde pública brasileira.....................................
ASSIS CARVALHO (PT, PI) – Avanços socioeconômicos do País, segundo dados do Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, elaborado
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Vinculação entre a elevação
do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
– IDHM, a renda do Estado do Piauí e o êxito da
gestão do Governador Wellington Dias. Presença do
orador em audiência pública da Câmara Municipal
de Oeiras, destinada ao debate da implantação da
Universidade do Vale do Canindé...........................
FELIPE MAIA (DEM, RN – Como Líder) –
Apoio à adoção do orçamento impositivo. Imediata
redistribuição de recursos públicos entre os entes
federados................................................................
FERNANDO MARRONI (PT, RS – Pela ordem) – Críticas à condução, pela Polícia Civil do
Estado de São Paulo, do inquérito sobre a chacina
de família de policiais militares. Vinculação entre
o aumento da violência e o excesso de armas em
circulação no País...................................................
PADRE TON (PT, RO – Pela ordem) – Visita
do orador a Municípios do Estado de Rondônia durante o recesso parlamentar. Transcurso do 30º aniversário de emancipação político-administrativa do
Município de Rolim de Moura. Apresentação, pela
Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas,
de mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal para suspensão da tramitação na Casa
da Proposta de Emenda à Constituição nº 215, de
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2000, sobre a transferência para o Congresso Nacional da competência exclusiva para a demarcação e
a ratificação de homologações de terras indígenas.
ASSIS CARVALHO (PT, PI – Pela ordem) –
Visita de comitiva de médicos do Estado do Piauí
ao gabinete parlamentar do orador para debate do
Programa Mais Médicos.........................................
PASTOR EURICO (PSB, PE) – Prestação de
contas das emendas orçamentárias apresentadas
pelo orador..............................................................
DOMINGOS DUTRA (PT, MA – Pela ordem)
– Elogio ao Deputado Simplício Araújo pela atuação
parlamentar. Expectativa de julgamento, pelo Tribunal Superior Eleitoral, do processo de cassação do
mandato da Governadora do Estado do Maranhão,
Roseana Sarney.....................................................
ERIKA KOKAY (PT, DF) – Transcurso do aniversário de promulgação da Lei Maria da Penha,
destinada à coibição da violência doméstica contra
as mulheres. Contrariedade à proposta de redução
do número de Ministérios. Importâncias de secretarias criadas no Governo Lula. Defesa de adoção
do orçamento participativo......................................
IZALCI (PSDB, DF e como Líder) – Apresentação pelo PSDB de requerimento de realização, pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, de audiência pública destinada ao debate de denúncias acerca da formação de cartel
na construção de metrôs em São Paulo e no Distrito Federal para o financiamento de campanhas
eleitorais do partido..............................................
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS:
GUILHERME MUSSI (PSD, SP) – Transcurso
de aniversário da fundação do Município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo. Retrospecto do
processo de criação da municipalidade..................
ALEX CANZIANI (PTB, PR) – Transcurso
do Dia do Estudante. Importância do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC para a profissionalização
de estudantes..................................................
DR. JORGE SILVA (PDT, ES) – Elevado número de assassinatos ocorridos no Estado do Espírito
em 2012, notadamente nos Municípios de Serra,
Cariacica, Vila Velha e Vitória. Vinculação entre as
drogas e a criminalidade. Adoção de políticas públicas de combate ao crime....................................
WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR, MT)
– Apresentação pelo Procurador‑Geral da República, Roberto Gurgel, de parecer a favor da
absolvição do Senador Alfredo Nascimento e do
Deputado Valdemar Costa Neto, em processo
instaurado contra os Parlamentares por irregularidades em licitações e contratos junto ao Ministério dos Transportes. Discurso proferido pelo
Senador Alfredo Nascimento a respeito da sua
absolvição..........................................................
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SEÇÃO I

Ata da 222ª Sessão da Câmara dos Deputados,
Deliberativa Extraordinária, Matutina, da 3ª Sessão
Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura,
8 de agosto de 2013
Presidência dos Srs.: Mauro Benevides, Hugo Leal, Benedita da Silva, Paulo Feijó,
Roberto de Lucena, Onofre Santo Agostini, Amauri Teixeira, nos termos do
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
ÀS 9 HORAS COMPARECEM À CASA
OS SRS.:
Vitor Penido
Partido Bloco

MARANHÃO
Domingos Dutra PT
Pedro Novais PMDB
Total de Maranhão: 2
CEARÁ

RORAIMA
Paulo Cesar Quartiero DEM
Urzeni Rocha PSDB
Total de Roraima: 2
PARÁ
Josué Bengtson PTB
Lira Maia DEM
Miriquinho Batista PT
Nilson Pinto PSDB
Wladimir Costa PMDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 6
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Carlos Souza PSD
Plínio Valério PSDB
Total de Amazonas: 3

Ariosto Holanda PSB
Artur Bruno PT
Danilo Forte PMDB
José Airton PT
José Linhares PP
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Total de Ceará: 8
PIAUÍ
Jesus Rodrigues PT
Júlio Cesar PSD
Total de Piauí: 2
RIO GRANDE DO NORTE
Sandra Rosado PSB
Total de Rio Grande do Norte: 1

RONDÔNIA
Moreira Mendes PSD
Padre Ton PT
Total de Rondônia: 2

Luiz Couto PT
Total de Paraíba: 1
ACRE

Henrique Afonso PV
Total de Acre: 1
TOCANTINS
Lázaro Botelho PP
Nilmar Ruiz PEN
Total de Tocantins: 2

PARAÍBA

PERNAMBUCO
Severino Ninho PSB
Total de Pernambuco: 1
ALAGOAS
João Lyra PSD
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Total de Alagoas: 2
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BAHIA
Amauri Teixeira PT
Claudio Cajado DEM
Edson Pimenta PSD
José Nunes PSD
Josias Gomes PT
Oziel Oliveira PDT
Total de Bahia: 6
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PSD
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB
Isaias Silvestre PSB
Jairo Ataíde DEM
Jô Moraes PCdoB
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB
Luiz Fernando Faria PP
Marcus Pestana PSDB
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Nilmário Miranda PT
Renato Andrade PP
Walter Tosta PSD
Total de Minas Gerais: 20
ESPÍRITO SANTO
Manato PDT
Total de Espírito Santo: 1
RIO DE JANEIRO
Arolde de Oliveira PSD
Benedita da Silva PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Dr. Paulo César PSD
Fernando Lopes PMDB
Glauber Braga PSB
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Luiz Sérgio PT
Manuel Rosa Neca PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Marcelo Matos PDT
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Vitor Paulo PRB
Washington Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 15
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SÃO PAULO
Arnaldo Jardim PPS
Dr. Ubiali PSB
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
João Dado PDT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Junji Abe PSD
Keiko Ota PSB
Márcio França PSB
Missionário José Olimpio PP
Otoniel Lima PRB
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto de Lucena PV
Roberto Santiago PSD
Vanderlei Siraque PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo: 16
MATO GROSSO
Pedro Henry PP
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Total de Mato Grosso: 2
GOIÁS
Armando Vergílio PSD
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB
Ronaldo Caiado DEM
Total de Goiás: 4
PARANÁ
André Zacharow PMDB
Dilceu Sperafico PP
Fernando Francischini PEN
Leopoldo Meyer PSB
Luiz Nishimori PSDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Rosane Ferreira PV
Total de Paraná: 8
SANTA CATARINA
Celso Maldaner PMDB
Jorge Boeira S.Part.
Onofre Santo Agostini PSD
Total de Santa Catarina: 3
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Beto Albuquerque PSB
Danrlei De Deus Hinterholz PSD
Giovani Cherini PDT
Henrique Fontana PT
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Jose Stédile PSB
Paulo Ferreira PT
Renato Molling PP
Ronaldo Nogueira PTB
Ronaldo Zulke PT
Total de Rio Grande do Sul: 10

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 111 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. ONOFRE SANTO AGOSTINI, servindo
como 2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser publicado) O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Iniciamos agora o período de pronunciamentos
oferecidos como lido, em que cada orador disporá de
1 minuto.
Concedo a palavra ao primeiro inscrito, Deputado
Onofre Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ontem, dei entrada em mais um projeto de lei, com o objetivo de regulamentar o cálculo
do saldo do Imposto de Renda das Pessoas Físicas.
A nossa ideia é alterar a Lei nº 9.250, de dezembro
de 1995, acrescentado o § 2º ao art. 13 para determinar que os saldos de impostos, abatidos os impostos
devidos, pagos ao longo do ano fiscal sejam trazidos
a valor presente à data dos de seus pagamentos ou
restituições pela aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.
O recolhimento do Imposto de Renda das Pessoas
Físicas – IRPF na fonte ocorre, ao longo do ano, em
paralelo à ocorrência do fato gerador. Entretanto, não
é incomum se averiguar, por ocasião da declaração
de ajuste anual, que valores foram pagos em excesso
pelo contribuinte. A existência de tal saldo de imposto,
negativo ou positivo, configura respectivamente adiantamento ou diferimento do imposto devido.
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Uma vez reconhecida tal natureza, é implicação
direta que os saldos em discussão sejam corrigidos até
a data de sua efetiva liquidação. O emprego da taxa
SELIC para a remuneração segue o padrão da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que já aplica esse
índice para corrigir o saldo anual, calculado na declaração anual de ajuste, até a data da efetiva restituição.
A nossa proposição, Sr. Presidente, pretende
corrigir uma distorção atualmente presente no regime
de tributação da renda das pessoas físicas. A distorção que se pretende atacar vai contra a natureza de
progressividade do IRPF, uma vez que aqueles com
menor renda familiar per capita estão entre os contribuintes que têm maior probabilidade de apurar um
saldo de restituição.
Dessa forma, cabe ressaltar que o principal efeito da presente proposta é a redistribuição de recursos
entre os contribuintes, sendo que a atualização dos
saldos positivos seria utilizada para compensar a atualização dos saldos negativos.
Não tenho dúvida de que, se o nosso projeto for
aprovado, teremos um regime tributário mais justo, no
qual aqueles que adiantam recursos de impostos sejam
remunerados por aqueles que diferem o recolhimento
total de seus impostos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – O
Deputado Missionário José Olimpio, primeiro inscrito,
chega agora ao plenário.
A Mesa lhe concede 1 minuto para que profira
seu discurso na manhã de hoje.
O SR. MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO (PP-SP.
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Registro desta tribuna que ontem, na nossa Comissão de Minas e Energia, esteve presente o Ministro Edison Lobão. S.Exa. foi muito enfático em suas
colocações. Na oportunidade, nós pudemos apresentar o projeto que temos de uma comissão externa na
nossa região de Itu, São Paulo, quanto ao lixo radioativo depositado em nossa cidade em 1975. Criamos
essa comissão e ontem fizemos um apelo ao Ministro
de Minas e Energia para que realmente tome providências quanto à fiscalização daquele material que
está depositado a 500 metros de um dos principais
mananciais da nossa cidade. Quero ainda agradecer
ao Ministro o atendimento, pois S.Exa. vai tomar providências nesse sentido.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Casa
fica inteirada do pronunciamento do ilustre Deputado
Missionário José Olimpio.
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O Sr. Mauro Benevides, nos termos do
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Hugo Leal, nos termos do § 2º do art. 18
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Hugo Leal) – Concedo
a palavra ao nobre Deputado Mauro Benevides, do
PMDB do Ceará. V.Exa. dispõe de 1 minuto.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a imprensa divulga, com destaque, o
recente IPCA, apontando para um rigoroso ajuste dos
parâmetros inflacionários, trazendo euforia à área oficial do Governo da União, particularmente ao Ministro
Guido Mantega e a seus auxiliares diretos, com natural
alcance no âmbito do Palácio do Planalto, inclusive de
sua titular, Dilma Rousseff, que se não dispensou de
comentar favoravelmente a referenciada constatação,
que trará o timbre de uma franca recuperação em termos de conjuntura nacional, até bem pouco aquém
das projeções efetuadas por técnicos competentes.
Em Varginha, nas Minas Gerais, o ocupante do
Poder Executivo deixou transparecer bem maior tranquilidade em relação aos rumos da economia, após
fase aziaga, ora virtualmente superada, com o enquadramento do Brasil na meta preconizada pela Fazenda
e pelo Planejamento, com chancela do Banco Central,
confiado ao Ministro Alexandre Tombini e a diretores
atentos a questões dessa magnitude.
Aponta-se, como justificativa mais plausível, a redução das tarifas de transporte coletivo, como ônibus
e metrô, influenciando decisivamente na apuração dos
novos percentuais, tudo registrado nos jornais, rádio
e televisões do País.
Na próxima reunião do Conselho de Política Monetária, naturalmente o panorama deverá ser reavaliado,
dispensando-se talvez nova elevação da taxa SELIC,
como vinha ocorrendo nos dois últimos encontros daquele colegiado, sob as vistas atentas dos membros do
aludido conselho e do próprio Banco Central do Brasil.
Ainda não se conhece o resultado do PIB no último trimestre, confiando-se, porém, em que será bem
mais alentador do que no primeiro trimestre, quando
nos situamos em termos insignificantes, em derredor
apenas de 0,6%, o que trouxe natural desalento aos
nossos setores empresariais.
Persiste, no âmbito da Fazenda, o vaticínio de
que poderemos alcançar algo em torno de 2,5% no
final do exercício, abaixo, porém, do cálculo inicial,
estimado em 3%.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, o pronunciamento que faço
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é sobre estudo elaborado pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA que aponta a
relação entre o Índice de Desenvolvimento Social dos
Municípios e os indícios de corrupção, mostrando que
o dinheiro muitas vezes é desviado.
Agora mesmo, a Polícia Federal conseguiu identificar, através de uma operação, 221 Municípios onde
Prefeitos desviaram recursos do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e do
Fundo Nacional da Saúde – FUNASA.
Eu gostaria que todo o pronunciamento fosse
considerado como lido e que fosse dada a devida publicação pelos meios de comunicação desta Casa,
inclusive pelo programa A Voz do Brasil, mostrando
que há sim relação entre o Índice de Desenvolvimento
Humano – IDH e a corrupção.
É preciso combater a corrupção, para que nós
possamos aumentar o Índice de Desenvolvimento
Humano, mostrando essa relação no estudo que foi
feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e também pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada.
É preciso combater a corrupção, que é o grande
ralo por onde o dinheiro público é desviado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Casa fica inteirada do pronunciamento de V.Exa., nobre Deputado Luiz Couto, sobretudo pela pregação
que volta a fazer, com a ênfase e o brilho habituais,
contra a corrupção no País.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, “colocar
o dedo em coisas que não são suas é o mesmo que
tirar o doce da boca de crianças”. Expressões e frases como essas trazem a infeliz realidade com que
algumas regiões do Brasil passam a conviver, e saem
prejudicadas por alguns atos de corrupção.
Refiro-me neste pronunciamento à inflamada corrupção existente em alguns Estados brasileiros, que
– por meio desse abuso – a sociedade acaba padecendo. Nesse sentido, aproveito para registrar matéria
publicada neste domingo, dia 04 de agosto de 2013,
que focou as cidades que têm o pior Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil e onde se encontram os
maiores índices de corrupção.
A reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, apontou que as administrações das dez cidades do
Brasil com o pior desempenho no IDH enfrentam denúncias de corrupção e mal uso de recursos públicos.
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Aponta a reportagem que o último colocado no
ranking brasileiro, o Município paraense de Melgaço,
de 25 mil habitantes, tem problemas graves em infraestrutura e educação, que é considerada a pior em todo
o País. Em 2011, o Ministério Público Federal (MPF)
investigou o repasse de R$ 120 mil da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para o ex-Prefeito José
Rodrigues Viegas implantar um sistema de abastecimento de água no Município. Segundo a denúncia,
apenas 25% da obra foi executada.
O número de cidades brasileiras com IDH alto
saltou de zero, em 1991, para 1.889, em 2010, o equivalente a 33,9% dos Municípios do País, segundo
estudo divulgado nesta segunda-feira pelo Governo.
Esse progresso permitiu que o Índice de Desenvolvimento Humano das cidades brasileiras subisse da
classificação de “muito baixo” para “alto”, como indica
o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013.
O estudo foi elaborado pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que calcula
o IDH por países no mundo todo, e pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a partir dos dados dos Censos de 1991, 2000 e 2010.
Não há dúvida de que muito já foi dito, pesquisado, denunciado, criminalizado, criticado e julgado sobre esse tema. Por oportuno, faço questão de também
apresentar meu entendimento a respeito da corrupção.
Há no Brasil um ambiente desfavorável para a
boa política e para o Parlamento. Esse caráter é uma
construção histórica, com a contribuição decisiva de
muitos políticos que transformaram a política em coisa suja. São raras as boas notícias sobre a política e
principalmente sobre o Parlamento. Contudo, estamos
construindo uma nova tradição, com a mobilização social que foi às ruas. A apresentação do grito social faz
parte do aprimoramento da democracia no Brasil. Daí
a importância dessa iniciativa popular.
O Fantástico revelou os Estados que vivem com
esse peso de corrupto. Estamos a cada dia tentando
viver o lado bom da política e não o lado negativo. Mas,
para que o lado bom trabalhe para o bem social, temos que paralisar o lado negativo: temos que superar
a política da corrupção, eliminando da relação política as chantagens, a barganha, a maracutaia, o oportunismo, a promiscuidade alimentadas e fortalecidas
pela corrupção, pela impunidade, pelo cinismo, pela
improbidade; é preciso destruir a cultura da malandragem, da impunidade, do cinismo e da propaganda
enganosa e mentirosa.
O bom momento que vive o nosso País nos campos econômico e social, no crescimento do emprego,
na elevação da renda, entre tantos outros aspectos
positivos da realidade nacional, deve ser enriquecido
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com o aprimoramento de uma administração com o
povo, pelo povo e para o povo. É a isso que temos que
nos apegar quando assumimos a responsabilidade de
trabalhar pelo bem comum e pela justiça social.
Para finalizar, quero deixar uma expressão usada em um texto bíblico no Livro da Sabedoria que diz:
“Porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e a
morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidados”.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Luiz Couto,
o Sr. Hugo Leal, nos termos do § 2º do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro
Benevides, nos termos do § 2º do art. 18 do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Severino Ninho.
O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo a tribuna para registrar o falecimento de D. Olga
de Santana Batista, ocorrido no último dia 3 de agosto,
Presidenta do Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu,
o maracatu de baque virado mais antigo do Brasil. D.
Olga assumiu a direção em 2003, com a morte de sua
mãe, a antiga matriarca do folguedo, D. Mariú.
O Maracatu Estrela Brilhante é muito mais do que
uma tradição cultural, é um compromisso ancestral,
entoado em loa pelos batuqueiros, que lembram seus
ancestrais num grito de resistência em forma de arte.
Esse canto ancestral D. Olga cantou divinamente
como matriarca do Estrela Brilhante de Igarassu. Sua
perda repercutiu muito entre seus familiares e entre
toda a nação Maracatu...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Presidência cumprimenta o nobre orador pelo pronunciamento que acaba de proferir sobre tema palpitante.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Jardim.
O SR. ARNALDO JARDIM (PPS-SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
dentre os desafios que temos na nossa infraestrutura
que refletem na qualidade de vida, não há dúvida da
referência especial que deve ter saneamento, que impacta diretamente em saúde.
Esta Casa aprovou – eu não estava à época – a
Lei Geral do Saneamento, mas nós demoramos quase 4 anos, exatamente entre 2007 e 2011, para que
fosse regulamentada.
No mês de julho, na ABDIB – Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, houve
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reunião, com a participação da ABES – Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, do
SINAENCO – Sindicato Nacional das Empresas de
Arquitetura e Engenharia Consultiva, que congrega
todas as empresas na área de consultoria e projetos
de engenharia, da ABETRE – Associação Brasileira
de Empresas de Tratamento de Resíduos, da ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza
Pública e Resíduos Especiais, enfim, das entidades
mais representativas do saneamento básico e decidimos retomar a discussão do tema.
Na condição de Presidente da Frente Parlamentar
Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional, comunico
que faremos um grande seminário sobre a retomada do
saneamento, para enfrentar seus desafios estruturais
e ampliar os investimentos na área. Nosso pronunciamento detalha essa proposta.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Casa
fica inteirada do pronunciamento do nobre Deputado
Arnaldo Jardim, que aqui pontifica da mesma forma
como fez no Senado Federal.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto ao
assunto, neste Ano Internacional de Cooperação pela
Água, porque a memória dos compromissos políticos
e administrativos assumidos no País costuma se esvaecer depois das comemorações. A data, estabelecida
pela ONU, tem a finalidade de ampliar a conscientização sobre os desafios de gestão, acesso e distribuição
desse recurso natural, cuja qualidade está cada vez
mais comprometida.
Com algumas “ilhas” de terra firme, cerca de dois
terços da superfície do planeta são dominados por vastos oceanos. Os polos e suas vizinhanças ainda estão
cobertos pelas águas sólidas de gigantescas geleiras.
A pequena quantidade de água restante divide-se entre
a atmosfera, o subsolo, os rios e os lagos. Ao contrário do que se pensa, os terráqueos dispõem, há muito
tempo, de 1,35 bilhão de quilômetros cúbicos de água,
mais de 97% deles salgados, dos oceanos. O problema
é a crescente contaminação dos restantes 3%.
O Brasil é a grande ambição da Terra. Além de ser
uma das suas maiores “ilhas”, detém cerca de 12% de
todos os recursos hídricos mundiais e grande parte da
maior bacia hidrográfica do planeta na Amazônia. Até
sob as regiões semidesérticas do Nordeste aninham-se
volumosos aquíferos reservados há milhares de anos.
A abundância das águas brasileiras – nem sempre
bem repartida –, o tamanho do território e as grandes
diferenças regionais, além da cobiça internacional, têm
configurado o desafio básico de estabelecer e promover
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políticas públicas consistentes na administração sustentável dos recursos hídricos nacionais numa corrida
contra o que já se perdeu e a favor da conservação do
que pode valer muito ainda neste século.
Pode-se pintar o mapa do Brasil com as cores
fortes dos desafios que o Estado enfrenta para democratizar a conservação e a utilização dos seus recursos hídricos: a Região Norte tem muita água, com
baixa qualidade, o que traz prejuízos à biodiversidade
e ao uso das populações; o foco principal no território
semiárido, na Região Nordeste, é a gestão; o Centro-Oeste é uma região estratégica para o País, detém
grande quantidade de recursos hídricos e vastas áreas
de agricultura; as Regiões Sudeste e Sul, com grandes aglomerações urbanas, sofrem com problemas de
enchentes, inundações, escassez de abastecimento
público, tratamento e disposição de esgotos.
Mas a maior ameaça às nossas águas continua
sendo a falta de saneamento: apenas 50,6% da população urbana brasileira são atendidas pela rede de
esgoto e só 34,6% do volume de esgotos coletado recebe tratamento. As 81 maiores cidades do País, com
mais de 300 mil habitantes, despejam diariamente
5,9 bilhões de litros de esgoto sem tratamento algum,
contaminando solos, rios, mananciais e praias, com
impactos diretos à saúde da população. Mais de 100
milhões de brasileiros não têm esgotos tratados.
O Brasil é o nono colocado no ranking mundial
“da vergonha”, com 13 milhões de habitantes sem
acesso a banheiro. Apenas 3% da população relacionam saneamento à saúde, 31% desconhece o assunto e 41% não pagariam para ter sua casa ligada
à rede coletora de esgotos. Com 84% dos brasileiros
vivendo nas cidades, a nossa vulnerabilidade reside
no ambiente urbano.
Estudos da ANA (Agência Nacional de Águas)
mostram os reais riscos de escassez, sendo que, de
um total de 29 aglomerados urbanos no País, 16 já
precisam buscar novos e distantes mananciais para
garantir o abastecimento até 2015, entre eles Campinas, a Baixada Santista e a cidade de São Paulo.
A taxa de mortalidade de crianças de 1 a 6 anos
que moram em locais sem coleta de esgoto é 32% maior
do que entre as que dispõem desse serviço, conforme
estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizado
para a OSCIP Trata Brasil. Coleta e tratamento de esgotos são os serviços que atendem menos cidadãos,
os que têm menor ritmo de ampliação e a pior qualidade quando comparados com outros serviços como,
por exemplo, coleta de lixo e abastecimento de água.
O setor de saneamento básico se caracteriza
pela necessidade de elevado investimento em obras e
constantes melhoramentos, e os resultados, na forma
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de receitas e lucros, são de longa maturação. Mas, de
acordo com estudos do IBGE, cada milhão de reais investido em obras de esgoto sanitário gera 30 empregos
diretos e 20 indiretos, além de empregos permanentes quando o sistema entra na fase de operação. Isso
significa que, ao investir bilhões de reais necessários
à universalização dos serviços, milhares de empregos
poderiam ser criados e mantidos todos os anos.
Com a universalização do acesso à rede de esgoto, a estimativa é que a massa de salários, que hoje
gira em torno de R$ 1,1 trilhão, se eleve em 3,8%,
provocando um aumento na renda de R$ 41,5 bilhões
por ano. A universalização do acesso à rede de esgoto pode ainda proporcionar uma valorização média
de até 18% no valor dos imóveis, alcançando cerca
de R$ 74 bilhões, valor 49% maior que o do custo das
obras de saneamento, avaliado em R$ 49,8 bilhões,
considerando apenas novas ligações. Em longo prazo,
o acesso à rede de esgoto implicaria um aumento na
arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) na mesma proporção do valor médio dos imóveis, um ganho estimado de R$ 385 milhões ao ano.
A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento
básico e definiu uma política federal de saneamento
básico. Logo em seu art. 2º, destaca, entre seus princípios fundamentais:
“Art. 2°.......................................................
III – abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à
saúde pública e à proteção do meio ambiente.”
Faltam projetos e recursos para que essa atividade econômica se desenvolva com a velocidade e a
qualidade desejada e necessária. A lei de regulação
estabelecia a obrigatoriedade da elaboração de planos diretores de saneamento básico pelos Municípios
e operadores brasileiros até final de 2010, mas a meta
até hoje não foi cumprida.
O tamanho do problema e a enorme ameaça que
a falta de saneamento causa ao desenvolvimento brasileiro me faz sim voltar ao assunto, na qualidade de
Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da
Infraestrutura Nacional, para alertar o Governo Central e os Estados, principalmente, sobre as urgentes
tarefas de assessorar as Prefeituras e de desburocratizar os procedimentos que permitam aos Municípios
desenvolver seus planos de saneamento e as obras
necessárias em tempo curto.
Inteligência, gerência e tecnologia na área o País
tem de sobra, tanto em Executivos Estaduais quanto
em empresas públicas e privadas que prestam servi-
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ços de saneamento. Basta haver esforço comum de
república federativa e determinação do Governo, como
houve para a Copa das Confederações e como está
havendo para a Copa do Mundo de Futebol e para as
Olimpíadas, ou o Brasil não merece sair rapidamente
do ranking mundial da vergonha?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado e ilustre 1º Vice-Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa.
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PSD-BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, falo neste instante para registrar os 104 anos de emancipação político‑administrativa do Município de Morro do Chapéu, na
Chapada Diamantina, a cerca de 400 quilômetros de
Salvador, cidade muito bonita, onde fazemos política,
cuja vocação é café e pecuária, mas agora também
vinho, morango, tomate telado. O progresso vem se
ampliando muito na cidade.
Hoje, nos seus 104 anos, quero parabenizar o
povo de Morro do Chapéu pelo seu aniversário de
emancipação político-administrativa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Presidência registra o pronunciamento do nobre Deputado
José Carlos Araújo, que tem a responsabilidade nesta
Casa de presidir nosso Conselho de Ética, sempre com
brilho, proficiência e, naturalmente, com a probidade
que tem caracterizado sua vida pública.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre orador imediatamente inscrito,
Deputado Hugo Leal.
O SR. HUGO LEAL (PSC-RJ. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assumo a tribuna nesta data para enaltecer e parabenizar
a Editora Abril, que, na Edição nº 2.333, nº 32, da sua
revista semanal Veja, deste dia 7 de agosto, consagra
matéria de capa intitulada Assassinos ao volante – As
mortes no trânsito no Brasil já superam os crimes de
homicídio, resultado de pesquisa exclusiva com base
em levantamento feito pelo Observatório Nacional de
Segurança Viária, organização não governamental, reconhecida como OSCIP, criada a partir da indignação
e doação de profissionais.
Parabenizo também o jornalista Leonardo Coutinho pela matéria e André Eler, Kalleo Coura e Tamara
Fisch pela reportagem.
Para demonstrar, Sr. Presidente, vou deixar por
escrito, e dar como lido, todo o trabalho realizado pela
revista Veja. Destaco aqui, mais uma vez, na finalização desse trabalho, a manifestação do escritor João
Ubaldo Ribeiro, que também contempla esse trabalho
com a seguinte finalização:
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“Não sabemos bem por que somos desordeiros, mas sabemos que somos. E estamos
condenados a continuar sendo enquanto não
levarmos a sério o desrespeito à lei e mantivermos uma relação afetiva com a malandragem,
a esperteza marota e a frouxidão de princípios.”
Essa manifestação diz exatamente o nosso comportamento no trânsito, que trânsito nós queremos e
quantas mortes nós estamos dispostos a suportar até
que essa tragédia aumente cada vez mais.
Eu peço a divulgação nos meios de comunicação
da Casa do brilhante trabalho realizado pela revista
Veja desta semana sobre assassinos ao volante.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Casa fica inteirada do pronunciamento do ilustre representante do Rio de Janeiro, Deputado Hugo Leal.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assumo
a tribuna nesta data para enaltecer e parabenizar a
Editora Abril, que, na Edição nº 2.333, nº 32, da sua
revista semanal Veja, deste dia 7 de agosto, consagra
a matéria de capa intitulada “Assassinos ao volante –
As mortes no trânsito no Brasil já superam os crimes
de homicídio”, resultado de pesquisa exclusiva, com
base em levantamento feito pelo Observatório Nacional de Segurança Viária.
O ONSV é uma organização não governamental,
sem fins lucrativos, reconhecida como OSCIP, criada
a partir da indignação e doação de profissionais multidisciplinares preocupados, sobretudo, com os alarmantes índices de acidentes de trânsito em nosso
País, qualificando-se como legítima representante da
sociedade civil organizada, com inquestionável expertise em segurança viária e veicular, que ora tem esse
reconhecimento em razão da excelente matéria de Leonardo Coutinho, e reportagem de André Eler, Kalleo
Coura e Tamara Fisch, com base no levantamento estatístico que mostra, sem subterfúgios, o que estamos
combatendo há tantos anos, isto é, que “a violência no
trânsito é a segunda maior causa de morte no país, à
frente até de homicídios, um efeito do desrespeito às
leis e da má qualidade dos motoristas”.
A matéria principia pela afirmação “O mundo
avança, o Brasil retrocede”. Não poderia ser mais
oportuna e feliz essa constatação: enquanto em outros
países os índices são reduzidos anualmente, no Brasil,
crescem geometricamente, desproporcionalmente ao
número de veículos que são somados à frota nacional
que circulam em ruas de nossas cidades e rodovias.
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Considerando que o levantamento feito pelo observatório e publicado pela Veja, tomando por base os
pedidos de indenização ao Seguro Obrigatório DPVAT,
o número de vítimas decorrente dessa violência no
trânsito é ainda superior a qualquer estatística oficial.
De acordo com a matéria, em 2012, foram registrados mais de 60 mil mortes, significando um aumento
de 4% em relação ao mesmo período em 2011, e 352
mil casos de invalidez permanente.
Ilustrativamente, faz a seguinte comparação:
“(...) nós brasileiros, temos mais motivos
para temer um cidadão qualquer sentado ao
volante ou sobre uma moto do que a possibilidade de deparar com um assaltante ou de
enfrentar um tumor maligno”.
Chega-se à inafastável verdade de que nós brasileiros somos péssimos motoristas, até porque mais de
95% dos desastres viários resultam de irresponsabilidade e imperícia. Em outras palavras, a imprudência, a
desatenção e a inabilidade dos motoristas brasileiros,
não raramente acumuladas, são espécies de irresponsabilidades, muitas das vezes em decorrência da falta
ou até inadequada regulamentação legislativa.
Nesse sentido, não poderíamos deixar de remeter a Lei n° 12.619, de 2012, recentemente discutida,
alterada, mediante anteprojeto de lei aprovado pela
Comissão Especial, que aumenta a jornada de trabalho
do motorista profissional, permitindo que dirija até 12
horas (8 horas mais 4 horas extras), dessas 6 horas
ininterruptas, e considerar um verdadeiro e indesejado
retrocesso, já que a lei alberga redação estabelecendo
o tempo máximo de 4 horas ininterruptas de volante.
À sombra da obscuridade de inverdades e “achismos”, a Comissão Especial alterou a lei, que, inspirada
na legislação europeia, já havia limitado o tempo de
direção para evitar a fadiga, considerada avançada e
consentânea com os novos padrões e exigências mundiais, para privilegiar setores econômicos, sem considerar a qualidade de vida dos motoristas e o número
de vítimas com mortes em nossas rodovias.
Acenando aos motoristas profissionais com o
“benefício” de horas extras ao volante para suprirem
suas carências econômicas, foi deturpada a dura realidade da péssima remuneração mínima paga por esses
segmentos econômicos, obrigando-os a exaustivas jornadas para enfrentarem suas dificuldades financeiras
e sujeitando-os, bem como a terceiros, à insegurança
em nossas estradas.
A má aplicação da Lei n° 12.619, de 2012, poderá constituir um novo gargalo para o setor logístico
nacional, acarretando em grandes perdas econômicas
e de abastecimento para os consumidores, mas, so-
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bretudo, impor à sociedade brasileira um cenário de
maior número de tragédias que poderá alçar o País à
condição de “Campeão Inglório” (expressão extraída
da Veja), em taxa de mortes no trânsito, consideradas
as estatísticas do DPVAT, conforme levantamento como
base no DATASUS, do Ministério da Saúde.
No corpo da matéria da revista Veja são apontados alguns dos problemas cruciais a ensejarem números tão elevados de acidentes fatais, como: ineficiência do poder público na aplicação das leis e sua
fiscalização; nossa desprezível mania de adotar o
“jeitinho brasileiro” como sinônimo de “esperteza”, e,
por conseguinte, desrespeitar a legislação de trânsito;
desleixo para a educação e formação de motoristas,
motociclistas, ciclistas e pedestres.
Por outro lado, não se pode olvidar que alguns
procedimentos em decorrência de boa e restritiva legislação mostraram-se eficientes, como a Lei Seca
(Lei n° 11.705/2008), com a alteração promovida em
2012, permitindo a punição dos motoristas embriagados, independentemente da utilização do bafômetro.
Ainda que a Lei Seca seja uma realidade, há certa
leniência do poder público municipal de grande parte
das cidades brasileiras, onde as blitz são esporádicas
e sistematicamente repetitivas em horários e pontos,
a estimular a burla dos motoristas mais resistentes à
aceitação da legislação. Não por outra razão, a embriaguês ainda é responsável por 21% dos acidentes
de trânsito, constituindo a segunda causa entre eles.
Não nos surpreendemos com esses dados estatísticos. Surpreende-nos sim a inércia e a falta de determinação que nós brasileiros temos para não mudar
nossos hábitos, arraigados na burla, na transgressão
e no desrespeito às leis. Não fosse isso, considerando
o Código de Trânsito Brasileiro, de 1997, e legislação
esparsa, constituiria tempo mais que suficiente para
a promoção dessa mudança comportamental e educacional para o trânsito.
É por essa letargia generalizada que precisamos
exaltar as excepcionalidades, chamando a atenção das
autoridades do Poder Executivo, sobretudo aquelas
que ocupam os Ministérios das Cidades, de Ciência
e Tecnologia, da Educação, da Justiça e do Planejamento, não eximindo os demais, tampouco a nossa
responsabilidade, para as instituições, fundações e
organizações, governamentais e não governamentais,
como o Observatório Nacional de Segurança Viária,
que, por iniciativa própria ou provocada, tem se dedicado a ações efetivas para a segurança viária e veicular.
Para isso, o ONSV tem expandido o alcance de
suas iniciativas, mediante a instalação de representações nos níveis estadual e municipal, priorizando o
treinamento e a gestão de programas voltados à pre-
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servação do bem maior de uma sociedade, bem esse
insculpido em nossa Carta Política de 1988 como o
maior dos princípios constitucionais, o direito à vida.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é nas
sábias palavras do consagrado escritor João Ubaldo
Ribeiro, no artigo que encerra a matéria especial da
Veja, que concluímos nosso discurso. Diz ele:
“As estatísticas brasileiras de mortes e
ferimentos em acidentes de trânsito são um
escândalo, qualquer que seja o critério usada
para avaliá-las. Todo o trânsito brasileiro é um
escândalo, nas cidades e nas estradas”.
E arremata, inapelável e conclusivamente, com
o brilhantismo que lhe é peculiar:
“Não sabemos bem por que somos desordeiras, mas sabemos que somos. E estamos
condenados a continuar sendo, enquanto não
levarmos a séria o desrespeita à lei e mantivermos uma relação afetiva com a malandragem,
a esperteza marota e a frouxidão de princípios”.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – O orador imediatamente inscrito é o nobre Deputado Amauri
Teixeira, um dos mais brilhantes Parlamentares desta
Casa, que, naturalmente, representa com maior dignidade o povo da Bahia, particularmente do Município de
Jacobina, no qual exerce brilhante liderança política.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu vou abordar o tema da democracia direta: nós precisamos recuperar o prestígio com a população e nós
só o recuperaremos se valorizarmos a participação
da população.
Nós tivemos aqui um movimento que colheu 1,5
milhão de assinaturas para mudar o financiamento da
saúde, exigindo a vinculação de 10% das receitas da
União. Trata-se de movimento amplo, com respaldo
popular. Esta Casa precisa privilegiar esse projeto de
lei, que vai regulamentar a Emenda nº 29, de 2011,
definitivamente, porque os Municípios já têm percentual fixado, os Estados já têm percentual fixado, e a
União não tem nenhum percentual fixado.
A União é a entidade forte em termos de arrecadação, por isso, tem que contribuir mais ainda. Eu
reconheço o esforço do Presidente Lula, que ampliou
as receitas para a saúde, e também do Ministro Padilha, da Presidenta Dilma, que tem ampliado enormemente. Mas é preciso que a saúde tenha assegurado,
para que planeje suas ações, um percentual, um valor prefixado das receitas da União, e para que possa
melhorar o serviço que presta e que a população mais
reclama em termos de qualidade.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Presidência registra, como a Casa também o fez, e
os Anais assinalarão, o discurso do nobre Deputado
Amauri Teixeira sobre problema relevante para o País.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado, pelo Maranhão,
Francisco Escórcio.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, demais colegas, é
com muita satisfação que eu venho aqui para saudar
esta pérola que está agora na Presidência desta Casa.
Meu irmão, você mexe com o coração de todos
nós. Eu estava aqui agora falando com os nossos colegas, e todo mundo o aplaudindo, pela sua inteligência, pela sua maneira harmoniosa como trata todos
os colegas. Receba o abraço carinhoso do Chiquinho
Escórcio.
Agora eu quero 1 minuto para mim. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – V.Exa.
tem a prorrogação.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO – Quero falar
ao meu querido Maranhão, principalmente à região
tocantina, em Imperatriz, em que nós alcançamos um
índice muito bom.
Mas eu quero dizer que agora o General Fraxe me
ligou dizendo que, logo que acabar a greve do DNIT,
vai fazer a licitação da BR-10, no trecho de Imperatriz.
Muito obrigado. Um bom-dia a todos. Que Deus
possa iluminar esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Presidência agradece ao nobre Deputado Francisco Escórcio as referências que fez sobre o nosso desempenho
aqui à testa dos trabalhos na sessão de hoje. Eu diria
ao ilustre representante do Maranhão, que sempre me
inspirou na vida pública, como aquela extraordinária
figura de Líder cidadão e de Líder político José Sarney, nosso amigo comum, que se recupera em São
Paulo e, logo mais, estará no convívio dos seus pares
na outra Casa do nosso Parlamento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Eliene Lima, ilustre
representante de Mato Grosso nesta Casa.
O SR. ELIENE LIMA (PSD-MT. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu
gostaria de registrar a presença, neste plenário, do
Vice-Prefeito da cidade de Feliz Natal, no Estado de
Mato Grosso, o Pastor Lauri Gomes, da Igreja Quadrangular, que se encontra conosco. Seja bem-vindo!
Registro também que, na noite de hoje, na cidade
de Feliz Natal, do Pastor Lauri, inicia-se a exposição,
a Expo Feliz. A pecuária de lá é pujante, a exemplo do
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Estado de Mato Grosso, que tem o maior rebanho bovino do País e também um setor madeireiro fortíssimo.
Quero aqui externar a todo o povo de Feliz Natal, ao Prefeito José Antonio Dubiella, ao Presidente
da Câmara, Delcio Weber, os nossos desejos de uma
feliz exposição.
Sr. Presidente, eu gostaria de dar como lido pronunciamento nosso que é um alerta para as autoridades
de saúde do meu Estado, o Mato Grosso, que ocupa a
quinta posição entre os Estados brasileiros onde mais
se morre por infarto agudo do miocárdio.
Dados do DATASUS, o sistema do Ministério de
Saúde, revelam que, no Estado do Mato Grosso, a
incidência de morte é de 5,63 por 100 mil habitantes.
É preciso tomar providências, expandir a prevenção e resolver essa situação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Receba os cumprimentos da Mesa, Deputado Eliene
Lima, ilustre representante do Mato Grosso, nesta
Casa, que sempre pontifica na tribuna como uma das
figuras estelares.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
fazer um alerta para as autoridades de saúde no meu
Estado, Mato Grosso, que ocupa a quinta posição entre
os estados brasileiros onde mais se morre por infarto
agudo do miocárdio.
Dados do DATASUS, sistema do Ministério da
Saúde, revelam que no Estado a incidência de mortes
é de 5,63 por 100 mil habitantes. É a maior da Região
Centro-Oeste e só fica atrás de Estados das Regiões
Sul e Sudeste, como Rio Grande do Sul (1ª posição),
onde a taxa é de 7,82 óbitos por 100 mil habitantes,
e São Paulo (2º lugar), que apresenta índice de 7,33
mortes por 100 mil indivíduos.
Os números foram divulgados pela revista EXAME.com, levando-se em consideração o atendimento e óbitos da rede pública em 2010, último ano com
dados consolidados no País. Naquele ano, conforme
a EXAME.com, 79 mil pessoas morreram vítimas de
infarto, tanto no setor público como no setor privado.
No mundo, as doenças cardiovasculares são a
principal causa de morbidade, incapacidade e morte.
A maioria das mortes por infarto ocorre nas primeiras
horas de manifestação da doença – 65% dos óbitos
ocorrem na primeira hora e 80%, até 24 horas após
o início do infarto. Diabetes, hipertensão, obesidade,
alto colesterol e tabagismo, sedentarismo e uma dieta
hipercalórica estão entre os principais fatores de risco
do infarto agudo do miocárdio, que consiste na obstrução da veia do coração. A incidência é maior nos
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homens. Entretanto, as mulheres estão mais suscetíveis ao problema na menopausa, isso porque durante
a fase reprodutiva elas têm como proteção os hormônios, principalmente, o estrogênio. Além disso, estudos
indicam que os infartos são até 50% mais fulminantes
em mulheres do que em homens.
Os principais sintomas são dores no peito podendo irradiar para o pescoço ou para o braço esquerdo.
Também podem ocorrer náuseas, vômitos e sudorese.
Diante de uma dor suspeita, a pessoa deve dirigir-se
o mais rápido possível a uma policlínica, onde será
atendida por um médico e passar por exames, como
o eletrocardiograma.
Entre as opções de tratamento está a terapia
trombolítica, que consiste no uso de remédios para
dissolução do coágulo que surge na artéria e provoca o
infarto. Dependendo da gravidade, pode-se desobstruir
as artérias por meio de uma angioplastia (um cateter
inserido nos vasos sanguíneos promove o desentupimento) ou ser necessária uma cirurgia para implantar
ponte de safena, por exemplo.
A prevenção consiste em manter hábitos saudáveis de vida, como boa alimentação e atividades físicas.
Com a realização de exames, como o teste ergométrico,
muitas pessoas têm o diagnóstico precoce, permitindo
o tratamento antes que sofreram um infarto.
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Ângelo Agnolin.
O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu ocupo a tribuna, nesta
manhã de hoje, apenas para dar como lido um pequeno
pronunciamento no qual firmo minha posição a favor
da PEC 53, de 2011, do Senador Humberto Costa,
que exige rigor na punição de membros do Ministério Público e Magistrados, diante de ilícitos, diante de
crimes praticados, principalmente atos de corrupção.
Faço isso, Sr. Presidente, com sustentação constitucional, buscando a isonomia e entendendo que não
podemos ter dois pesos e duas medidas para as mesmas práticas, para os mesmos atos.
Faço-o, também, por ouvir o clamor das ruas,
que exige de todos os agentes públicos transparência,
comportamento decente, condizente com a expectativa
da nossa comunidade. E não é possível, nós não podemos concordar com uma norma que favorece tanto
os Magistrados quanto os membros do Ministério Público, quando surpreendidos em atos criminosos, com
férias vitalícias, com receita garantida, para estarem
tranquilos nas suas casas.
É importante que essa matéria seja aprovada,
para que tratemos com isonomia todos os cidadãos
brasileiros quando saiam dos seus caminhos e pra-
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tiquem atos que venham a comprometer a dignidade
e a cidadania.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – O
apelo de V.Exa. à Casa, transmitido da tribuna, naturalmente calará fundo no espírito e no sentimento cívico dos nossos colegas que integram este Plenário.
Portanto, registro os cumprimentos da Mesa ao nobre
Deputado Agnolin.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje venho a essa tribuna para me posicionar a respeito de
uma propositura que em breve estará em discussão
neste plenário, a PEC 53/2011, de autoria do Senador
Humberto Costa, já aprovada pelo Senado. A proposta
exige rigor na punição de Magistrados e Membros do
Ministério Público envolvidos em crimes graves, como
a corrupção, uma forma de colocar em prática o princípio Constitucional da Isonomia.
A interpretação que vem sendo dada a esse princípio por nossos tribunais é de que devemos tratar de
forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais.
Contudo, isso está distorcido quando fatos criminosos têm como autor um Magistrado ou membro
do Ministério Público, uma vez que são tidos como
servidores públicos e não estão sujeitos à pena de
demissão, como estão os demais servidores, quando
da prática de crimes graves, como a corrupção por
exemplo. A pena atribuída a eles limita-se a uma aposentadoria compulsória.
Sinceramente, Sr. Presidente, essa situação é
uma verdadeira afronta à nossa Constituição e, acima
de tudo, à boa fé do cidadão, que cobra nas ruas mais
transparência na gestão da coisa pública, seriedade
no tratamento de irregularidades e investigação e punição da corrupção, seja qual for a esfera ou o cargo
ocupado pelo agente do crime.
Reconheço essa pena como descabida e absurda, pois enquanto milhares de brasileiros honestos
estão à procura de um trabalho para sustento de sua
família, punimos pessoas desonestas com uma aposentadoria, ou seja, concedemos a essas pessoas a
regalia de ficarem em casa recebendo proventos dos
cofres públicos.
Essa situação é a figura clara da injustiça sofrida
por nossa sociedade. A brandura da punição aos Magistrados e membros do Ministério Público perpassa
o desrespeito ao princípio da isonomia ou impessoalidade, fere também outros importantes princípios expressos no artigo 37 de nossa Carta Magna, tais como
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os princípios da legalidade, eficiência e principalmente
da moralidade.
Desde 1988, quando promulgamos nossa Constituição, estamos omissos a respeito desse assunto,
e agora, depois de um grande avanço no Senado,
devemos receber essa propositura na expectativa de
atender o clamor popular.
É hora de agir, e agir para mim é cobrar os prejuízos daqueles que fizeram dos cofres públicos seu
banco particular e não se intimidam em desviar ou se
apossar dos bens públicos, como se não tivesse dono
ou finalidade. Esses casos devem ser punidos com
demissão, em vez de férias vitalícias.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Jair Bolsonaro.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revisão
do orador.) – Obrigado, meu Tenente Mauro Benevides,
da reserva do Exército.
Sr. Presidente, Deputado Mauro Benevides, eu
queria cumprimentar o Senado Federal na pessoa do
Senador Marcelo Crivella, atual Ministro da Pesca.
No dia de ontem, foi aprovada a PEC 122, de
2011, proposta de emenda à Constituição que permite
ao profissional de saúde das Forças Armadas exercer
outro emprego fora da sua atividade militar, em especial na rede pública. Ela foi aprovada no dia de ontem
por unanimidade: 57 a zero.
Quero cumprimentar o Senador e Relator Eduardo Lopes, mais em especial ainda seu assessor,
Ailton, como Mauro Benevides, Tenente da reserva,
que serviu por 10 anos o Exército brasileiro, no 22º
Batalhão de Infantaria Motorizada, em Barra Mansa,
juntamente com o Senador Marcelo Crivella, Tenente
R2 do Exército, inclusive paraquedista.
Parabéns a esses profissionais e aos Comandantes Militares, que também tiveram a iniciativa de
buscar uma solução para esse caso, tendo em vista o
grande número de evasões atuais de médicos militares
no Exército, na Marinha e na Aeronáutica.
Muito obrigado pela deferência, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Presidência registra a manifestação do nobre Deputado Jair Bolsonaro, ilustre representante do Rio de
Janeiro nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Feijó.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Mauro Benevides, no meu
pronunciamento, eu volto a fazer um apelo à Agência
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, para que
cumpra efetivamente a sua atribuição fiscalizadora.
As empresas concessionárias, tanto da parte
ferroviária, quanto da parte rodoviária, ignoram so-
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lenemente a Agência Nacional de Transportes, que,
por falta de funcionários, acredito eu, não consegue
fiscalizar todas essas empresas no território nacional.
No Rio de Janeiro, Sr. Presidente, nós não temos
mais ferrovias! As empresas concessionárias abandonaram as ferrovias, sucatearam tudo e agora as devolvem para o Governo. As obras das rodovias, em ritmo
de lentidão, nunca terminam. A BR-101 é um exemplo
do crime que vem sendo cometido nacionalmente.
Então, esse é o meu apelo para que a Agência
Nacional de Transportes se imponha mais em relação
às empresas concessionárias tanto ferroviárias quanto
rodoviárias.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Os
cumprimentos da Casa ao nobre Deputado Paulo Feijó.
Espero que seu apelo encontre guarida no órgão federal
que foi mencionado para a recuperação dessa rodovia.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras
e senhores aqui presentes, crianças, jovens, senhoras
senhores e pessoas com deficiência que me ouvem,
veem e leem pela Rádio e TV Câmara, Internet, redes
sociais e, inclusive, pela Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS, e em particular os ilustres cidadãos do meu
Estado, Rio de Janeiro, a quem tenho o orgulho de
aqui representar.
Venho à tribuna desta Casa de Leis apresentar
números que indicam que é preciso ainda fazer muito
para que o Brasil possa usufruir de um conjunto de
serviços de infraestrutura em que os direitos dos usuários sejam respeitados, em que os serviços tenham
qualidade e que possam realmente ser considerados
funcionais.
Reporto-me a esse tema, Sr. Presidente, porque
considero de fundamental importância que os brasileiros possam ter acesso a um conjunto de elementos de
civilidade, de modernidade, que, infelizmente, ao longo
dos últimos anos, lhe tem sido negado.
Posso afirmar isso com clareza, principalmente
em áreas tão fundamentais para o processo de desenvolvimento da Nação, podendo este Parlamentar
elencar a carência existente hoje em segmentos, como
o da telefonia, das rodovias, ferrovias e portos.
É lamentável que estejamos presenciando um
desmonte dos serviços de infraestrutura do Brasil, em
um cenário que não é somente cruel para cidadão, na
perda de seus direitos mais elementares, mas também
para o País como um todo, que com o passar dos anos
vê reduzido drasticamente sua capacidade de competir
com as demais nações em desenvolvimento do mundo.
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Como Parlamentar eleito pelo Estado do Rio de
Janeiro, no retorno de nossas atividades no Congresso Nacional, retomo a pauta da cobrança, como tenho
feito ao longo de meus quatro mandatos de Deputado
Federal, dos investimentos do Governo Federal em
áreas que considero capitais.
Quero renovar a minha luta pela duplicação da
rodovia federal BR- 101, em um ritmo que seja mais
acelerado e capaz de levar aos seus usuários os resultados tão esperados, com a redução do tempo de
viagem, com o fim das mortes e dos acidentes trágicos,
com a abertura de um novo tempo para o transporte
de cargas, para o turismo.
A BR-101 é uma rodovia concedida pelo Governo Federal à iniciativa privada, e o que temos notado
é que a ANTT infelizmente não tem os equipamentos
e os recursos humanos necessários para efetuar uma
correta fiscalização, que promova o acompanhamento
das obras e a cobrança para que estas se deem com
maior celeridade.
Na área de transportes, não irei, ainda, no retorno de nossas atividades legislativas neste segundo semestre de 2013, descansar um só instante, um
só segundo, na defesa dos interesses das ferrovias
brasileiras, que no atual Governo do PT sofreram um
verdadeiro processo de desmonte da infraestrutura
instalada, e da imposição de um completo massacre
à vida dos ferroviários.
No Estado do Rio de Janeiro mesmo, Sr. Presidente, presenciamos o abandono dos ramais que foram
concedidos à exploração da Ferrovia Centro Atlântica
– FCA. Milhares e milhares de ramais foram abandonados ao tempo, locomotivas e vagões estão perdidos.
Quero ainda prestar todo o meu apoio ao desenvolvimento dos projetos do Porto do Açu, em São
João da Barra, e do Farol-Barra do Furado, em Campos dos Goytacazes, ambos no interior do Estado do
Rio de Janeiro.
O Porto do Açu é um projeto do empresário Eike
Batista que merece toda a nossa crítica, pela forma
como conduziu seu empreendimento, principalmente
em relação aos direitos dos pequenos proprietários
de terras. Estaremos atentos no Congresso Nacional
acompanhando esse projeto e seus desdobramentos
regionais.
Quanto ao Complexo Portuário Farol-Barra do
Furado, que envolve parcerias entre os Municípios
de Campos dos Goytacazes e Quissamã, com apoio
do Governo Federal, estaremos envidando todos os
esforços para que se torne viável, com a ampla participação da iniciativa privada, como já ocorre com o
envolvimento de estaleiros e empresas offshore.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Artur Bruno, ilustre
representante do Ceará nesta Casa.
O SR. ARTUR BRUNO (PT-CE. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, recentemente, foi divulgado o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal para os Municípios
de todo o País.
Nós tivemos a satisfação, meu caro Deputado
Mauro Benevides, de ter o nosso Ceará, entre os nove
Estados nordestinos, na segunda posição, perdendo
apenas para o Rio Grande do Norte.
O que é fundamental neste comentário é que a
educação no Ceará tem o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB do Nordeste
brasileiro e hoje está na 12º posição do País. No IDH
Municipal da Educação, nós tivemos o maior avanço.
Portanto, eu quero aqui parabenizar Izolda Cela,
considerada uma das melhores Secretárias de Educação do nosso País, e também o Governador Cid Gomes, que vem apoiando as suas iniciativas.
Hoje, o nosso Estado vem crescendo em todas
as áreas da educação, sobretudo da educação básica: criou o PAIC – Programa de Alfabetização na Idade Certa, que virou referência para todo o País; está
criando escolas de tempo integral para o ensino médio
com educação profissional, sendo o terceiro Estado
com maior quantidade de escolas.
Parabéns, Governador. Parabéns, Secretária.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Esta
Presidência se congratula com o nobre Deputado Artur
Bruno pela exata dimensão agora revelada do progresso educacional do Estado do Ceará que, naturalmente, enaltece toda a bancada a que tenho a honra de
pertencer nesta Casa legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Com a
palavra a ilustre representante do Rio de Janeiro neste
plenário, Deputada Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, 6 de agosto, o Rio de Janeiro comemorou
o Dia Estadual de Conscientização e Mobilização de
Combate à Tuberculose. Em alusão à data, o Estado
promoveu o 9º Encontro Comunitário de Tuberculose.
Foi também uma iniciativa do Fórum de ONGs
Tuberculose, Rio de Janeiro, em parceria com o Programa Estadual de Luta Contra a Tuberculose, da Secretaria Estadual de Saúde.
Não é a primeira vez que venho a esta tribuna dizer que o Rio é o Estado com a maior taxa de incidência de tuberculose no País. Em 2011, foram notificados
mais de 11 mil novos casos de tuberculose no Estado.

33028 Sexta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Na comunidade da Rocinha, por exemplo, vamos
encontrar uma taxa de 386 por 100 mil habitantes.
Ressalto ainda que a tuberculose está diretamente associada à pobreza e a má distribuição de renda.
Com o surgimento da epidemia de AIDS, a tuberculose
tem sido a principal causa de óbito nas pessoas soro
positivas. Além disso, com o aparecimento de focos de
tuberculose multirresistente, o problema tem se tornado mais um agravante.
O Governo anunciou, por meio do Ministro da
Saúde, Alexandre Padilha, um investimento de R$ 52
milhões para ampliar em seis vezes mais a produção
nacional da vacina, e a Fundação Ataulpho de Paiva
se tornou responsável pela produção de 40 a 60 milhões de doses por ano, o que corresponde a 10% da
produção mundial.
Sr. Presidente, peço a divulgação do meu discurso
na íntegra e no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Presidência cumprimenta a nobre Deputada Benedita da Silva, sobretudo pelo enaltecimento que faz
da atuação do Ministro Alexandre Padilha à frente da
Pasta da Saúde.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, 6
de agosto, o Dia Estadual de Conscientização e Mobilização de Combate à Tuberculose, o Rio de Janeiro,
em alusão à data, realizou o 9º Encontro Comunitário
de Tuberculose.
O Brasil tem tradição no envolvimento da sociedade civil em programas de saúde. Esse encontro realizado foi de iniciativa do Fórum de ONGs Tuberculose/RJ
em parceria com o Programa Estadual de Luta Contra
a Tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde/RJ.
Não é a primeira vez que, desta tribuna, afirmo
que o Rio é o Estado com a maior taxa de incidência
de tuberculose no País. Em 2011, foram notificados
mais de 11 mil novos casos de tuberculose no Estado.
Esses dados são justificados, em grande parte, pelas
condições precárias de vida da população e pela concentração da maioria de pessoas em áreas urbanas
– são mais de 96%, segundo Censo de 2010. Na comunidade da Rocinha, por exemplo, a taxa é de 386
por 100 mil habitantes.
A tuberculose está diretamente associada à pobreza, à má distribuição de renda e à falta de prevenção.
Com o surgimento da epidemia de AIDS, a tuberculose
tem sido a principal causa de óbito nas pessoas soro
positivas. Com o aparecimento de focos de tuberculose multirresistente, o problema é mais um agravante.
Ainda assim, segundo dados da Organização Mundial
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da Saúde, o Brasil reduziu o número de pessoas com
tuberculose em 34,4% e a taxa de mortalidade em
35,8% nos últimos 10 anos, antecipando, assim, uma
das metas dos objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que esperava alcançar a meta apenas em 2015.
Uma das formas de proteção contra a tuberculose
é a vacina BCG, administrada nos primeiros dias de
vida de um bebê. Recentemente, o Ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, anunciou o investimento de R$ 52
milhões para ampliar em seis vezes mais a produção
nacional dessa vacina e a Fundação Ataulpho de Paiva se tornou responsável pela produção de 40 a 60
milhões de doses por ano, o que corresponde a 10%
da produção mundial.
Apesar de todo trabalho, esforço e articulação de
organizações da sociedade civil em prol do combate à
tuberculose, é preciso, a cada dia, tornar mais públicas
as informações para maior envolvimento da população, a
fim de que seja dada continuidade à campanha de mais
recursos para a política pública de prevenção e execução.
Podemos sim, juntos, intensificar essa luta, reverter essa situação e atender aqueles que mais precisam,
alcançando desde moradores de ruas, população indígena e os que vivem em comunidades mais vulneráveis.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – O
orador imediatamente inscrito é o nobre Deputado
Edinho Bez, ilustre representante de Santa Catarina
neste plenário.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente Mauro Benevides, meus
colegas Parlamentares, falo sobre os investimentos
a serem feitos no Brasil e o modelo das concessões.
Eu gostaria que ao meu pronunciamento fosse
dada ampla divulgação no programa A Voz do Brasil,
porque trata de assunto importante para nós.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qualidade de membro da Frente Parlamentar Mista em Defesa
da Infraestrutura Nacional e membro da Comissão de
Viação e Transportes, tomo a palavra nesta oportunidade para falar sobre os investimentos que devem ser
feitos para melhorar o crescimento da economia neste
segundo semestre.
O Governo Brasileiro, na figura do Ministro da
Fazenda, Guido Mantega, tem uma lista dos projetos
de infraestrutura que serão oferecidos ao setor privado para melhorar o crescimento da nossa economia.
Em encontros com investidores, sejam empresários da construção civil, diretores de fundos estran-
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geiros ou fornecedores de equipamentos, o Governo
Federal vem analisando as propostas do setor privado
para os investimentos a serem feitos.
Se houver interesse, os negócios irão movimentar a economia, dando início a um círculo virtuoso no
qual a melhora da logística vai fomentar investimentos
no setor produtivo, reduzindo os custos e aumentando
a competitividade do País.
As concessões vão destravar a economia, e é com
isso que conta o ministro para mudar o mau desempenho que dominou os mercados nos últimos meses.
“Os leilões começam a ser feitos neste ano, e as
obras, no ano que vem, quando podemos crescer de
3,5% a 4%”, disse o Ministro Mantega. O Ministro do
Desenvolvimento, Fernando Pimentel, também confia
no sucesso das concessões para acelerar a economia. “Elas vão mudar a percepção dos empresários
e estimular novos investimentos”, segundo veiculado
na imprensa. Oportunidades não faltam. Somente no
setor de transportes, o Governo deve contratar projetos no valor de R$180 bilhões.
Em 2014 e 2015, serão oferecidos ao setor privado mais dois lotes de R$125 bilhões em cada ano,
mudando radicalmente o cenário brasileiro. “Isso vai
praticamente eliminar o déficit de infraestrutura”, diz
Bernardo Figueiredo, Presidente da Empresa de Planejamento e Logística – EPL.
Ainda neste mês de agosto, o Governo vai promover leilões para a construção de usinas hidrelétricas
e de outras fontes de energia. A partir de setembro,
começam as concessões de rodovias. “O sucesso dos
leilões rodoviários terá impacto positivo na cadeia logística”, diz Paulo Cesena, Presidente da Odebrecht
Transport, braço da construtora que atua em mobilidade urbana.
Nos meses seguintes, será a vez das ferrovias,
dos portos e dos aeroportos. A própria Odebrecht vai
repetir a dobradinha com investidores de Singapura
para disputar os terminais aéreos de Confins, em Belo
Horizonte, e Galeão, no Rio de Janeiro. O Governo
também planeja conceder 270 aeroportos regionais.
A joia da coroa, que tem interesse garantido entre as
grandes petroleiras, será o leilão do campo de petróleo
de Libra, no Rio de Janeiro, o primeiro no pré-sal. O
bônus de assinatura, que será pago ainda neste ano,
é de R$15 bilhões, mas é o investimento na exploração e produção que vai movimentar a indústria naval
e de equipamentos petroleiros.
O interesse privado por esses investimentos sempre foi elevado, mas a insistência do Governo em apertar as taxas de retorno resultaram numa queda de braço.
Encarregado pela Presidenta Dilma Rousseff
de chegar a uma proposta que seja atraente para as
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empresas – afinal, é a disputa que reduz o preço da
obra ou do serviço –, Mantega diz que os investidores ficaram satisfeitos depois que ele elevou a Taxa de
Retorno Interno – TRI. No caso das rodovias, a TRI do
projeto aumentou de 5,5% para 7,2%; nas ferrovias,
o retorno chega a 8,5% nos trechos menos atraentes.
“O governo sempre acha que todo mundo está chorando”, diz um empresário que acompanha de perto
o processo de concessões. “Na verdade, os investidores querem uma TIR que corresponda aos riscos. Só
isso.” Já o ministro Mantega demonstra convicção no
sucesso dos leilões. “A maioria das grandes construtoras dizem que vão participar”, revela, lembrando da
boa receptividade dos estrangeiros durante um road
show, em Nova Iorque, em fevereiro. Para o Ministro,
não existe crise de confiança. A prova, diz ele, é o volume recorde de investimentos estrangeiros no primeiro
semestre deste ano.
Mas essa percepção não é unânime no mercado.
Humberto Gargiulo, Presidente da UpSide, consultoria que auxilia participantes dos leilões, salienta que o
interesse nas concessões diminuiu muito nos últimos
meses. “Há um volume muito grande de projetos para
a quantidade de investidores interessados”, afirma.
Opinião semelhante tem o Presidente do INSPER,
Claudio Haddad. “Mas os investidores querem ganhar
dinheiro. Se aparecerem boas oportunidades, eles vão
entrar”, diz o economista.
O advogado Fernando Marcondes, especialista
em infraestrutura do escritório L.O.Baptista – SVMFA
e Presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Construção, avalia que há um ambiente de insegurança
cercando as concessões. “As regras não são claras”,
afirma. Ele reclama da falta de diálogo do Governo
com o setor privado. Mais otimista, o empresário Pedro Luiz Passos, copresidente da Natura, acredita
que o Governo está na direção correta. “Precisamos
desesperadamente aumentar a taxa de investimento no País para criar um novo vetor de crescimento”,
afirma Passos, que também preside o Instituto para
o Desenvolvimento Industrial – IEDI. A chance de o
Governo virar o jogo da economia está posta à mesa,
e a estratégia, traçada no caderno espiral do Ministro
Mantega e sua equipe.
Obviamente que sem investimentos não haverá
crescimento. Iremos acompanhar de perto e nos colocaremos à disposição.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Mauro Benevides, nos termos do
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Benedita da Silva, nos termos do § 2º do
art. 18 do Regimento Interno.
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A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – Com
a palavra o Deputado Márcio Macêdo, do PT de Sergipe. Não vou fazer como o Deputado Mauro Benevides,
para não tomar o seu tempo. (Risos.)
O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Sem revisão
do orador.) – Muito obrigado, Deputada Benedita.
Sra. Presidente, eu queria que V.Exa. considerasse como lido e divulgasse nos órgãos de comunicação
desta Casa e no programa A Voz do Brasil um discurso
que faço acerca do aumento da renda per capita da
família brasileira.
A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – V.Exa.
será atendido.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dados
divulgados esta semana, na quarta edição do estudo
Vozes da Nova Classe Média, mostram que a renda
per capita das famílias brasileiras aumentou 3% ao
ano, em uma década (2001 a 2011), passando de
R$591,00 para R$783,00. Para a classe média, o ritmo de crescimento superou os 4% ao ano, com valor
(R$576,00) 50% acima do registrado 10 anos antes,
que era de R$382,00.
O estudo traz no prefácio um artigo do Ministro do
Trabalho e Emprego, Manoel Dias, no qual ele destaca
que, só no período de 2004 a 2011, foram gerados no
País 2,095 milhões de empregos, indicando taxa média de crescimento de 5,8% ao ano. Os dados citados
pelo Ministro são do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados – CAGED.
O Vozes da Nova Classe Média destaca que o
aumento da renda per capita se deve em parte às novas oportunidades de trabalho e também as transferências de renda das políticas públicas. De acordo com o
estudo, o número de postos de trabalho cresceu 20%
no período, com ampliação de 16 milhões de vagas,
passando de 76 milhões, em 2001, para 92 milhões
em 2011, o que consequentemente levou a uma queda
na taxa de desemprego. Como a população em idade
ativa também aumentou em velocidade semelhante à
de ofertas de emprego, em 19%, a taxa de ocupação
ficou estável em 60%.
A maioria das novas oportunidades no mercado
de trabalho foram para os assalariados, tanto em empresas públicas quanto no setor privado. Neste último, o
número de assalariados aumentou 38%. Paralelamente, houve uma melhoria das condições de contratação
com a expansão do emprego formal. Dos 16 milhões
de empregos abertos na década analisada, 13 milhões
foram com carteira assinada.
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Houve alta de 24% na remuneração média dos
trabalhadores, o equivalente a aumento anual de 2%.
Para a classe média, o valor subiu 31% ou quase 3%
ao ano. Essa ascensão é atribuída à melhoria na capacitação e mudanças na qualidade dos postos de
trabalho. Houve crescimento de 27% no nível de escolaridade, com o número de anos de estudo saltando
de 6,7 para 8,5 anos.
Apesar dessas melhorias, o levantamento mostra
que ainda é alta a rotatividade no mercado de trabalho
brasileiro. Em média, 40% dos trabalhadores mudam
de emprego a cada ano, e essa troca ocorre, principalmente, entre os que têm baixa qualificação e recebem
até dois salários mínimos. O levantamento indica que
54% da força de trabalho são formadas por pessoas
com renda de classe média, o que totaliza 47 milhões
de pessoas. Mais da metade desse contingente ou
55% atuam no setor privado. Dos novos trabalhadores
que ingressaram na classe média, 19 milhões (67%)
também estão no setor privado.
Em Sergipe, o aumento da renda per capita das
famílias é notada na melhoria da vida dos sergipanos.
Aliás, para o Governo do Estado, esta é uma prioridade.
Nos últimos 7 anos, o Governo tem trabalhado para o
Estado crescer, e tem conseguido com muito trabalho
atingir seus objetivos. Sergipe tem se desenvolvido
muito e se destacado como um Estado em ascensão
econômica, tem atraído muitas empresas, e com isso,
tem gerado novos postos de trabalho. Outras fontes que
contribuem para o crescimento da renda das famílias
são os programas de políticas públicas, voltados para
a inclusão social, erradicação da extrema pobreza,
incentivo à agricultura familiar, políticas sociais que
melhoram a renda das famílias sergipanas e redução
das desigualdades.
Um estudo elaborado pelo Observatório de Sergipe e divulgado por meio da Secretaria de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG) reforçam as transformações por que o Estado vem passando. Segundo o documento, baseado nos dados da
última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o crescimento econômico na década
analisada foi mais significativo para a população sergipana com renda mais baixa, diminuindo a diferença
entre os que detêm mais recursos dos mais pobres.
“Entre 2001 e 2011, a renda dos 20% mais pobres
cresceu em um ritmo superior à renda dos 20% mais
ricos. Enquanto a renda domiciliar média real dos 20%
mais pobres cresceu quase 20,8% ao ano, este índice
foi de 5,3% entre os 20% mais ricos”, revela o estudo.
Para o Diretor de Estudos, Pesquisas e Análises da SEPLAG, Marcelo Geovane, responsável pelo
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desenvolvimento do estudo, o projeto Indicadores de
Desenvolvimento Sergipano (IDS) nasceu justamente
da necessidade de um documento que mostrasse a
evolução e o desenvolvimento estadual a partir, principalmente, das óticas sociais e econômicas, com base
no processo de desenvolvimento da produção de políticas públicas nos últimos anos.
Em Sergipe, assim como nos outros Estados
brasileiros, a redução da pobreza e diminuição da
desigualdade tem relação direta com as políticas públicas dos Governos Federal e Estadual. Para se ter
uma ideia, em Sergipe, nos últimos 6 anos, foram 100
mil empregos, com vínculo formal, direito a férias,
aposentadoria e todos os demais direitos, melhorando as condições de vida dos sergipanos. O dinamismo
que tem colocado Sergipe à frente e com uma melhor
perspectiva em relação aos demais Estados do Nordeste parte de um princípio lógico, em que a geração
de emprego gera mais renda e, consequentemente, a
geração de renda resulta em maior poder de compra
por parte do cidadão, movimentando a economia, ativando o comércio e o consumo de bens e serviços,
permitindo ainda a multiplicação de micro e pequenas
empresas dos mais diversos ramos, o que renova o ciclo
ao oferecer mais oportunidade de trabalho, inclusive
para os mais jovens. Paralelamente a isso, o Governo
cuida de dar estrutura para essas transformações, de
inserir os cidadãos para que tenham acesso aos serviços públicos, de incluir principalmente os mais pobres
e de aumentar a qualidade da educação, infraestrutura
e saúde oferecidas.
Os dados positivos em Sergipe só são possíveis
devido ao esforço do Governo de Marcelo Déda em
garantir o crescimento não só na capital, mas também
no interior do Estado. O Superintendente de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas da SEPLAG
e responsável pela coordenação e divulgação do IDS,
Marcel Resende, aponta que o grande avanço no interior do Estado se deu alinhando-se políticas sociais
e investimentos direcionadas ao interior de Sergipe,
como o aumento do número de obras nesses locais.
Todos os Municípios no interior de Sergipe têm
investimentos do Governo do Estado, seja na área da
saúde, com as clínicas de saúde da família, com os
novos hospitais regionais; na área de educação, foram
feitas, ampliadas ou reformadas 90 escolas; toda malha
viária, ou melhor, o maior volume da história em melhoria logística da nossa infraestrutura foi feito nesse
Governo, então todos esses investimentos também
geram empregos. São mais de R$600 milhões investidos em saneamento, basicamente na Grande Aracaju
e no interior do Estado, esgotamento com recursos do
PAC, que o Estado captou e investiu.
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De acordo com o IDS, o PIB per capita de Sergipe
é o maior entre todos os Estados do Nordeste e obteve
um crescimento real de 47,5% entre 2001 e 2011. O
coeficiente de Gini, que mede a concentração de renda,
caiu sistematicamente nos últimos 10 anos, saindo de
0,571 para 0,530, entre 2001 e 2011. Já o crescimento real do rendimento médio domiciliar per capita em
Sergipe tem sido de 7% ao ano, número superior aos
demais Estados da Região Nordeste. A renda domiciliar per capita, que em 2001 representava R$339,47,
passou para R$ 573,00, em 2011, acompanhando a
renda das famílias do restante do País.
“Do ponto de vista das famílias, o mais importante não é o crescimento do PIB, porque o PIB é toda
riqueza gerada, o mais importante é o crescimento da
renda. Então, a renda dos mais pobres cresceu quatro vezes mais rápido do que a dos mais ricos. É claro
que as diferenças ainda são muito grandes, mas esses
números demonstram a diminuição da concentração
de renda”, explica o assessor econômico do Governo
do Estado.
Os programas voltados para as famílias mais vulneráveis, que vão desde o Bolsa Família, do Governo
Federal, até o Mão Amiga, programa gerido pela Secretaria de Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento
Social (SEIDES), e criado para promover medidas de
reparação dos efeitos do desemprego temporal nas
entressafras dos cultivos da cana-de-açúcar e da laranja, no Estado, agregam-se ao conjunto de fatores
com efeito multiplicador que promovem uma maior
igualdade e inclusão social.
Segundo estudo do Índice de Desenvolvimento
Humano dos Municípios (IDHM) 2013, no que concerne à renda, Sergipe é o 19º no ranking nacional, e o
3º colocado no Nordeste, avanço de 22% em 20 anos.
Ainda na dimensão renda, o ranking aponta, respectivamente, Aracaju, Barra dos Coqueiros, Itabaiana,
Propriá e Estância como os melhores de Sergipe. Mas
é fundamental observar a representação gráfica desse
processo de evolução de 1991 a 2010, sobretudo no
aspecto da interiorização do desenvolvimento. Houve
um crescimento uniforme da renda em Sergipe, revertendo uma lógica perversa que concentrava a renda
nas regiões metropolitanas, sobretudo, no entorno da
Capital.
O crescimento da renda familiar, sobretudo nos
Municípios mais pobres do Estado, contribui para uma
expressiva redução nos índices de pobreza e extrema
pobreza em Sergipe. Em 10 anos, entre 2001 a 2011,
a população com rendimento domiciliar per capita de
R$1,00 até R$70,00, ou seja, extremamente pobres,
recuou de 14,1% para 6,2%, enquanto os domicílios
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considerados pobres, com rendimento de R$71,00 até
R$140,00, saiu de 18,4% para 7,4% na última década.
O programa Mão Amiga, no âmbito estadual, e o
Bolsa Família, no âmbito federal, fazem parte do Sergipe Mais Justo, plano que reúne as principais ações
do Governo para o atendimento de pessoas em situação de extrema pobreza e que já retirou mais 216 mil
famílias dessa condição de vulnerabilidade.
Senhores, como podem observar, o crescimento
da renda per capita das famílias brasileiras é resultado,
principalmente, das ações em políticas públicas, o que
comprova o quanto o Governo Federal tem trabalhado
para o desenvolvimento do País, gerando emprego e
renda, para que mais brasileiros sejam incluídos nos
programas sociais. Uma vitória a ser comemorada por
milhares de famílias brasileiras que melhoraram de
vida na última década.
Os números apresentados, Sra. Presidente, foram
alcançados, sobretudo, pelas políticas desenvolvidas,
nesta última década, nos Governos do Presidente
Lula e da Presidente Dilma, que, com certeza, estão
transformando o Brasil e o levando a um patamar de
dignidade jamais visto na história da Nação.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela deferência.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, a dor, o drama e as
demandas da população, que eclodiram, desde junho,
em muitas ruas deste País, também estão aqui, ao
nosso lado. No Salão Verde, desde antes de ontem,
há trabalhadores da VARIG, da Transbrasil, segurados
e aposentados do Aerus, que dedicaram suas vidas a
esse ofício, a essa missão, e que agora estão sendo
sonegados por um fundo mal gerido, que quebrou. Isso
nos diz respeito, diz respeito ao poder público.
Esperamos que a Ministra Gleisi, que, inclusive,
ontem, reiterou sua preocupação junto ao Deputado
Rubens Bueno, e a Presidente Dilma interfiram, para
que essas pessoas não continuem na penúria em que
se encontram agora, de maneira absolutamente injusta, visto que elas não têm nada a ver com a má gestão
desse fundo e com os crimes ali cometidos.
Por fim, Sra. Presidente, abusando da prerrogativa do 1 minuto mais elástico às quintas-feiras, hoje,
o Tribunal Superior Eleitoral vai deliberar – tem que
deliberar – sobre esse acordo estranho, para não dizer espúrio, entre o TSE e a SERASA, pelo qual 141
milhões de eleitores brasileiros tiveram seus dados
entregues pelo órgão público TSE a uma empresa
privada, preocupada em garantir os créditos de outras
empresas. Isso é inadmissível! Isso é uma bulha! Isso
é um esbulho aos direitos da cidadania! Espero que a
Ministra Cármen Lúcia reverta isso de imediato.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todo(a)s
o(a)s que assistem a esta sessão ou nela trabalham,
a dor, o drama e as demandas da população, que
eclodiram, desde junho, em muitas ruas deste País,
também estão aqui, ao nosso lado. No Salão Verde,
acampados desde anteontem, há trabalhadores da
VARIG, da Transbrasil, segurados e aposentados do
Aerus, que dedicaram suas vidas a esse ofício, a essa
missão, pagaram todos os impostos e contribuições
corretamente, e agora estão sendo sonegados por um
fundo mal gerido, que quebrou.
Isso nos diz respeito, diz respeito ao poder público. O Judiciário e o Executivo não podem deixar
que esses idosos – os trabalhadores aposentados
acampados têm entre 70 e 85 anos! – sofram tamanha a injustiça e covardia do não pagamento de seus
proventos na etapa final de suas existências. Eles não
têm qualquer responsabilidade pela gestão fraudulenta
das empresas aéreas e dos fundos, que o Estado tem
o dever de fiscalizar.
O gesto extremo dos aposentados de acampar
na Câmara para clamar por soluções para a situação
extrema em que estão vem na esteira do autoconfinamento que realizaram, por 28 dias, na sede Rio do
Aerus, sob intervenção. A Justiça tarda e falha, e o
Governo também demora em buscar um acordo com
esses em torno de 20 mil seres humanos, que nada
têm a ver com a má gestão das empresas. Muitos já
faleceram na espera da Justiça, e em setembro os que
ainda recebem alguma coisa ficarão sem nada.
Uma comissão de Deputados, da qual faço parte,
solidária com esses abandonados, esteve com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa;
com o Desembargador Moreira Alves; com o Ministro
da Previdência, Garibaldi Alves, e com o Ministro da
Advocacia-Geral da União (AGU) Luís Inácio Adams.
Todos “sensíveis” ao problema, mas ainda sem traduzir
isso em início de solução.
Esperamos que a Presidenta Dilma e a Ministra
Gleisi, que inclusive, ontem, reiterou sua preocupação
junto ao Deputado Rubens Bueno, Coordenador da
Comissão Externa de acompanhamento da situação,
interfiram, para que essas pessoas não continuem na
penúria em que se encontram agora, de maneira absolutamente injusta.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todo(a)
s o(a)s que assistem a esta sessão ou nela trabalham, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai deliberar
em Plenário, hoje, sobre o acordo estranho, para não
dizer espúrio, entre o TSE e a SERASA, mediante o
qual 141 milhões de eleitores brasileiros tiveram seus
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dados entregues pelo órgão público TSE a uma empresa privada, preocupada em garantir os créditos de
outras empresas. Isso é inadmissível! Isso é um esbulho aos direitos da cidadania! Espero que a Ministra
Cármen Lúcia e a Corte presidida por ela revertam
isso de imediato.
Registro, nos Anais da Casa, matéria de Daniel
Bramatti publicada anteontem no jornal O Estado de
S.Paulo, que apurou e trouxe a público esse acordo
de cooperação técnica que viola direitos à privacidade, instrumentalizando dados de maneira inaceitável.
MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR
Justiça Eleitoral repassa dados de 141 milhões
de brasileiros para a SERASA
Empresa privada que gerencia informações sobre a situação de crédito dos consumidores do País
passa a ter acesso a nomes, data de nascimento e até
o nome da mãe dos eleitores
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu repassar informações cadastrais de 141 milhões de brasileiros para a SERASA, empresa privada que gerencia
um banco de dados sobre a situação de crédito dos
consumidores do País. A medida já está em vigor e
afeta praticamente todos os cidadãos com mais de 18
anos, que não terão possibilidade de vetar a abertura
de seus dados. O acesso foi determinado por um acordo de cooperação técnica entre o TSE e a SERASA,
publicado no último dia 23 no Diário Oficial da União.
Pelo acordo, o tribunal entrega para a empresa
privada os nomes dos eleitores, número e situação da
inscrição eleitoral, além de informações sobre eventuais
óbitos. Até o nome da mãe dos cidadãos e a data de
nascimento poderá ser “validado” para que a SERASA
possa identificar corretamente duas ou mais pessoas
que tenham o mesmo nome.
O acordo estabelece que “as informações fornecidas pelo TSE à SERASA poderão disponibilizadas por
esta a seus clientes nas consultas aos seus bancos de
dados”. Paradoxalmente, o texto também diz que caberá às duas partes zelar pelo sigilo das informações.
Violação da privacidade. Especialistas em privacidade e advogados ouvidos pelo Estado ficaram surpresos com a “terceirização” de dados privados sob a
guarda de um órgão público. “Fornecer banco de dados
para a SERASA me parece uma violação do direito à
privacidade, o que é inconstitucional”, disse o criminalista Antonio Cláudio Mariz de Oliveira. “O importante é
saber que esses dados fazem parte da sua personalidade, e ela é protegida pela Constituição”, sustenta.
Mariz acrescentou que, diante do debate internacional sobre o programa de espionagem da agência
de segurança nacional dos Estados Unidos, o acordo
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“pode fazer parte de uma escalada maior de quebra
de privacidade” no Brasil.
Autorização. Para Dennys Antonialli, coordenador
do Núcleo de Direito, Internet e Sociedade da Faculdade de Direito da USP, o Tribunal Superior Eleitoral
precisaria de “consentimento expresso” dos cidadãos/
eleitores para poder repassar seus dados a uma entidade privada.
Com a ressalva de que desconhece os termos do
acordo, o criminalista Pierpaolo Bottini disse que, em
princípio, os dados de eleitores sob a posse do TSE
são “protegidos”. Ambos os juristas ressaltaram que
estas informações podem ser requeridas por um juiz
criminal à Justiça Eleitoral desde que sejam julgadas
relevantes para uma investigação. De acordo com o
Bottini, o fato de ser necessário um mandado para sua
liberação indica que os dados não podem ser vendidos.
Defesa. Anderson Vidal Corrêa, diretor-geral do
TSE, negou que o tribunal esteja abrindo dados sigilosos. Ele afirmou que itens como nome da mãe ou
data de nascimento do eleitor serão apenas validados
– ou seja, o órgão dirá à SERASA se a empresa dispõe ou não das informações corretas sobre determinada pessoa. Se o dado estiver incorreto, o TSE não
vai corrigi-lo, argumentou Corrêa. O acordo, informou
o tribunal, foi autorizado por Nancy Andrighi, corregedora-geral eleitoral.
Como contrapartida pela cessão dos dados, servidores do tribunal ganharão certificação digital (espécie de assinatura eletrônica válida para documentos
oficiais) da SERASA, o que facilitará a tramitação de
processos pela Internet. As certificações, porém, só
terão validade de dois anos.
COLABOROU LUCAS DE ABREU MAIA
Duas perguntas para: Dennys Antonialli, professor de Direito da USP
1. Na sua opinião, é correto um órgão público repassar dados de cidadãos para uma empresa privada?
É no mínimo preocupante um dado confiado a
uma entidade pública ser repassado para outra entidade
que vai fazer uso diferente sem autorização das pessoas afetadas. O Tribunal Superior Eleitoral precisaria de
consentimento expresso de todos os envolvidos para
fazer isso. É muito preocupante que esse dado venha
a ser distribuído sem que haja consciência disso por
parte dos eleitores.
2. Como o senhor avalia o possível uso desses
dados por terceiros, já que eles poderão ser repassados para os clientes da SERASA?
Um agravante disso tudo é a possível monetização em cima desses dados. Com a integração dos
dados de seus cadastros com os dos órgãos públicos, a empresa fica com um acesso muito maior, um
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perfil muito mais completo. Essa integração pode ser
perigosa, pois isso pode violar a privacidade das pessoas. O Código de Defesa do Consumidor tem regras
muito estritas para a guarda de dados em bancos de
entidades públicas.
A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – Concedo a palavra ao último orador, o Deputado João
Ananias.
O SR. JOÃO ANANIAS (PCdoB-CE. Sem revisão
do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu queria, rapidamente, dar como lido este pronunciamento, em que destaco o aniversário de emancipação
política do Município de Araripe, Deputado Artur Bruno,
no nosso Ceará.
Araripe é um Município do Cariri, extremamente próspero, que tem uma gestão ajustada. O nosso
querido Prefeito, que é meu colega médico, o Dr. Germano, faz um trabalho com muito compromisso e com
pródigas realizações.
Então, houve a festa agora, dia 3 de agosto. Eu
não pude, infelizmente, ir, mas abraço todos pelo que
está acontecendo em Araripe, que é a terra do grande
Miguel Arraes, ex-Governador de Pernambuco, que
nasceu naquele Município. Deputado Severino Ninho,
ele é pernambucano, por um lado, mas é cearense
de nascença.
Então, quero deixar aqui o meu abraço a todos
lá de Araripe.
Obrigado, Sra. Presidenta.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aconteceu dia 3 de agosto o aniversário de emancipação
política do Município de Araripe. Esta é razão de meu
pronunciamento hoje.
Recebi, com muita honra, o convite para participar
de muitas comemorações, do Prefeito Dr. Germano,
e infelizmente não pude comparecer, mas agradeço
imensamente. Tenho acompanhado o esforço que está
sendo feito pela administração atual, que, mesmo com
as imensas dificuldades, tem despontado como uma
das mais pródigas em realizações. Credita-se isso, em
grande parte, ao denodo e compromisso do Dr Germano, que pela sua experiência política e administrativa tem feito a diferença. Como médico, dedicou-se a
causas de sua terra, que também é a terra do grande
Miguel Arraes.
Ao finalizar minha fala, aproveito para abraçar
todos em Araripe, parabenizando-os pela significativa
data, que representa a independência política, marco
do desenvolvimento de qualquer Município.
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Era só isso, Sr. Presidente. Solicito que meu pronunciamento seja divulgado nos meios de comunicação desta Casa.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, eu quero aqui
dar conhecimento a esta Casa que, atendendo a uma
reivindicação da FUP – Federação Única dos Petroleiros, apresentei na noite de ontem um projeto de
lei propondo, exatamente, alteração no § 3º do art.
2º da Lei nº 12.353, que dispõe sobre a participação
de empregados nos conselhos de administração das
empresas públicas e sociedades de economia mista.
Quero aqui só adiantar rapidamente que essa lei
datada de 2010 é muito importante, Deputado Artur
Bruno, porque garantiu um direito democrático, legítimo,
que é de os trabalhadores terem assento nos conselhos
de gestão das empresas. Entretanto, essa mesma lei
vedou a participação dos representantes dos trabalhadores, quando lá estiverem em discussão assuntos
pertinentes a questões funcionais e trabalhistas dos
empregados. Isso é um equívoco, é uma insensatez.
Por isso que, junto com vários Parlamentares,
Deputado Luiz Alberto, Deputada Alice Portugal, Deputado Fernando Ferro, Deputado Vicentinho e outros,
estamos apresentando esse projeto de lei, na perspectiva exatamente de corrigir essa injustiça e de corrigir
esse equívoco. Repito: essa é uma reivindicação que
nos foi trazida pelos petroleiros de todo o País, mas,
na verdade, é uma reivindicação que diz respeito aos
interesses do conjunto dos trabalhadores como um todo.
Obrigada.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na noite
no dia 5 de agosto, eu participei, na condição de coordenadora regional da Frente Parlamentar Nacional
em Defesa da PETROBRAS e do Pré-Sal, do ato de
lançamento do Comitê estadual O Petróleo tem que
ser nosso! e da Frente Parlamentar em Defesa da PETROBRAS e dos Investimentos em Campos Terrestres.
A mobilização foi realizada pelo SINDIPETRO-RN,
no IFRN Cidade Alta, e contou com a participação do
Deputado Estadual Fernando Mineiro (PT), do Vereador George Câmara (PCdoB), além de representações
sindicais e movimentos.
A descoberta do pré-sal e o necessário investimento da PETROBRAS, Srs. Deputados e Deputadas,
não pode servir de desculpa para o recrudescimento
dos investimentos nas áreas terrestres e marítimas
menos atrativas economicamente. A PETROBRAS não
pode agora decidir reduzir as atividades em Estados
como o Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Alago-
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as e Bahia, e fazer aceitarmos pacificamente o grande
número de demissões em todos os setores, conforme
o sindicato está denunciando. A PETROBRAS não
foi construída com o sangue e o suor de milhares de
brasileiros para ser apenas mais uma empresa com
visão mercadológica.
Sr. Presidente, no evento, também adiantei que
vou apresentar um projeto de lei, suprimindo o § 3º do
art. 2º da Lei 12.353/2010, que dispõe sobre a participação de empregados nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedades de economia
mista, e reafirmei o meu compromisso e o da bancada
do PT contra o PL 4.330, da terceirização.
Por fim, quero reafirmar o meu compromisso com
a luta em defesa dessa empresa de forma incondicional, a luta para que o petróleo e a PETROBRAS sejam
dos brasileiros, a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que a constroem todos os dias. É
também a minha luta e o meu papel no Parlamento
brasileiro. São essas minhas palavras neste dia.
Sra. Presidente, muito obrigada.
O SR. PASTOR EURICO (PSB-PE. Sem revisão
do orador.) – Sra. Presidente, agradeço a oportunidade.
Eu gostaria de registrar aqui minha lamentação, não
discutindo a competência da Juíza Deborah Ciocci,
cujo nome foi ontem aprovado para o Conselho Nacional de Justiça, quanto a uma declaração dela que
nos deixa preocupado quando abertamente defende
o direto dos casais homossexuais de ter filhos por reprodução assistida.
Lamentamos que, cada vez mais, o movimento
ativista homossexual tenha crescido e que em cada
instância do Poder tenha aparecido pessoas para defender certos princípios. Entendemos que isso fere
princípios que nós, como cristãos, defendemos por
este Brasil, abalizados no que é mais sacrossanto, a
palavra de Deus.
Lamentamos que isso esteja acontecendo. Consideramos absurdo que uma pessoa em tal instância
do Poder faça essas declarações.
Estamos vivendo um momento no Brasil em que
parece que tudo está indo na contramão.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Sem revisão
do orador.) – Sra. Presidente, Srs. Deputados, quero
parabenizar a Prefeitura de Araripe, na pessoa do Dr.
Germano. Neste começo de semana, fizemos uma
grande inauguração remodelando e urbanizando o
Horto, que tem como patrono nosso Frei Damião, figura importante para a região do Cariri, pelos seus
milagres e pelos seus feitos como Frei naquela região.
Portanto, parabenizo também o pessoal do
PCdoB, que vem apoiando a administração. Lá colocamos emendas que estão servindo como balizadoras
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para nova visão da urbanização de Araripe. Parabéns
ao povo de Araripe!
Obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – Passamos às Breves Comunicações.
Com a palavra Deputado Onofre Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Srs. Deputados, as medidas protetivas ao idoso
têm as legislações mais avançadas do mundo, como
a nossa. Mas o que deixa nos tristes, Srs. Deputados,
é ir ali ao Salão Verde e ver aquelas pessoas, homens
e mulheres de cabelos brancos, fazendo ali o protesto
pela situação dramática em que eles vivem.
Realmente o Deputado Chico Alencar, que aqui
se manifestou há pouco, mostrou a triste realidade a
que nós, seres humanos, chegamos.
Como disse o Papa Francisco, quando por aqui
passou, há no Poder Público uma deficiência muito
grande, Deputados, na prestação do serviço público
ou das políticas públicas, nos dois extremos, seja no
apoio ao jovem ou ao idoso. Realmente, Deputados,
é lastimável a situação do aposentado do Brasil. A situação é dramática.
V.Exas. que estão aqui façam a gentileza de depois darem uma passadinha ali para verem se não
é revoltante. Dá vontade, Deputados, de abandonar
tudo, quando vemos uma pessoa de cabeça branca,
mulheres e homens, que dedicaram a vida trabalhando, contribuindo para o Instituto Nacional de Previdência Social, chegar à necessidade de vir aqui. Ali estão
acampados, pedindo que este Poder faça alguma coisa
em favor do direito do aposentado brasileiro. Faça-se
alguma coisa!
Disse muito bem, portanto, o Papa Francisco.
Discute-se, no mundo inteiro, a política econômica,
quem é, qual é a potência dessa e daquela, mas o ser
humano é relegado a segundo plano. Nos dois extremos, o jovem e o idoso.
Srs. Deputados, nós temos o compromisso moral
e ético, porque prestamos um juramento à Constituição
de socorrer esses nossos irmãos, esses que estão ali,
mas também aqueles que não puderam comparecer
porque nem sequer, Deputado Paulo Feijó, têm dinheiro para pagar passagem para vir aqui. Eles estão num
estado lastimável.
Há pouco tempo um repórter de uma emissora
de televisão que trabalha aqui veio me tirar um sarro
porque eu apresentei um projeto que não trazia benefício algum ao Brasil. Eu respondi para ele: não me
interessa fazer projeto para defender os interesses do
Brasil, eu quero fazer projeto para defender os interes-
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ses do povo brasileiro. É o povo, e não o Brasil, que
precisa ser respeitado!
Eu, por esses minutos que ali passei, me senti
envergonhado por ser impotente como Parlamentar
para fazer alguma coisa em favor daqueles nossos
irmãos que estão ali sentados, deitados, passando
fome, com dificuldades terríveis, e nada pode ser feito.
Brasil, pelo amor de Deus, ajude a pessoa idosa,
ajude o nosso aposentado!
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no que
concerne a medidas protetivas ao idoso, temos legislação das mais avançadas do mundo.
Nossa Constituição Federal em seu art. 230 estabeleceu que: “A família, a sociedade e o Estado têm
o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando
sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”
Foram erigidos como princípios fundamentais da
República Federal do Brasil a cidadania e a dignidade
da pessoa humana (Art. 1º, II e III).
A Magna Carta também estipulou, dentre os
objetivos fundamentais da República, que se deve
promover o bem de todos, sem preconceito ou discriminação em face da idade do cidadão, bem como de
origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de
discriminação (Art. 3º, IV).
Muitos são os dispositivos constitucionais que
dão privilégio de tratamento aos idosos.
Leis ordinárias também foram promulgadas para
dar eficácia a esses mandamentos constitucionais.
A Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que criou
a Política Nacional do Idoso, norteou-se no sentido de
priorizar o atendimento ao idoso em órgãos públicos
e privados prestadores de serviços.
Previu a criação de conselhos do idoso no âmbito
da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios,
com o objetivo de formular, coordenar, supervisionar
e avaliar a política nacional do idoso, no âmbito da
respectiva atuação (arts. 5º e 6º).
A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a organização da Assistência Social –
LOAS, assegura a assistência social à velhice e regula
a prestação continuada, que consiste na garantia de
salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 67 anos ou mais e que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.
O Estatuto do Idoso traz consigo um avançado
sistema de proteção aos direitos da pessoa idosa.
Assegura o direito à vida, à liberdade, ao respeito e à
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dignidade, assim como o direito aos alimentos, à saúde, educação, cultura, esporte e lazer; que o idoso
tem direito ao exercício de atividade profissional, sem
discriminação; que tem direito, quanto aos benefícios
de aposentadoria e pensão da Previdência Social, à
preservação do valor real dos salários, o direito à assistência social, à moradia digna, à gratuidade dos
transportes coletivos públicos, etc.
O Estatuto estabelece política de atendimento
ao idoso, através de um “conjunto articulado de ações
governamentais e não governamentais”, submetida a
um regime de fiscalização, apuração e penalização.
O art. 399 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil –, alterado pela Lei nº 8.648/93,
tornou obrigatório que os filhos maiores e capazes
prestem alimentos aos pais que, na velhice, carência
ou enfermidade, não tenham condições de prover o
próprio sustento, principalmente quando se despojaram de bens em favor da prole.
A lei processual também estabeleceu prioridade
na tramitação de processos que tenham idosos como
parte. Neste particular, podemos afirmar que há descumprimento desses ditames, vendo-se, não raro,
processos que nunca são finalizados e que, quando
o são, o idoso já de há muito tempo faleceu.
Além disso, dezenas de outras leis poderiam ser
citadas, que tratam de preservar direitos dos idosos.
Todavia, a família, que é a base da sociedade e
merece atenção especial do Estado (art. 226 – CF),
vem negligenciando seu papel fundamental: dar dignidade àqueles que já estão em idade avançada e,
muitas vezes, não dispõem de saúde e força suficiente
para enfrentar os ônus da velhice.
Quantos pais e mães estão abandonados em asilos, em casas de idosos que, por caridade, os recebem?
Quando não estão nesses lugares, ficando em
sua própria casa ou na de um de seus descendentes, são tratados com indiferença, com violência, com
desrespeito total, o que um ser humano não merece!
Os maus-tratos são praticados contra o idoso pela
família e também por quem deles cuida. Há a violência física ou moral, ou ambas, que são muitas vezes
decorrentes das condições de carência econômica
dos familiares. Muitos idosos ficam presos em casa,
amarrados. Até mesmo aqueles que têm condições financeiras melhores praticam maus-tratos contra seres
indefesos que, muitas vezes, foram o sustentáculo de
seu crescimento físico e financeiro.
A violência contra o velho no Brasil já é considerada um problema de saúde pública.
Pode-se afirmar, então, que a situação em que
se encontra o idoso no Brasil não é devida à falta de
legislação, mas ao seu descumprimento, ao desres-
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peito endêmico que impera, infelizmente, em nossa
sociedade.
Abramos os olhos e o coração, vamos cuidar de
nossos velhos, pois que amanhã mesmo seremos um
deles. E aí, como seremos tratados?
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) – Com
a palavra o Deputado Severino Ninho.
O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Deputado Onofre Santo Agostini foi muito feliz aqui ao citar as palavras do Papa quando ele
diz que os dois extremos estão esquecidos no mundo:
os jovens e os idosos. As drogas, envolvendo muitos
jovens, e os idosos, esquecidos.
Sra. Presidenta, eu gostaria de lembrar a esta
Casa a agenda positiva. Parece-me que o recesso foi
suficiente, nesses poucos dias, para que esquecêssemos a agenda positiva, o grito das ruas. E, nesta
semana, a produção foi para lá de ruim. Não houve
avanço nessa agenda. E o povo está aí. A pesquisa
que a OAB encomendou demonstra que a questão da
reforma política chegou ao povo: cerca de 85% da população defendem que haja reforma política e 80% da
população não aceitam o financiamento privado ou de
empresas para as campanhas neste País.
De modo que, Sra. Presidente, temos os meses
de agosto ainda e setembro para produzir algo importante, para que os protestos não voltem, muito embora
nós entendamos que as manifestações pacíficas são
louváveis e interessantes para o nosso País.
A população clama para que se considere a corrupção crime hediondo, mas essa questão não avança. A emenda do Senador Jarbas Vasconcelos não é
votada no Senado. E por aí vai.
Então, Sra. Presidente, fica aqui o nosso grito,
a nossa lembrança para que a agenda positiva, para
que o grito das ruas não seja esquecido. Não vou dizer
que o povo brasileiro despertou, porque também não
posso admitir que o povo estava dormindo em berço
esplêndido. Mas o povo foi às ruas pelos seus anseios.
Um dos fatos lembrados aqui pelo Deputado Onofre é a questão dos aposentados. Temos a questão do
fator previdenciário. O Deputado Arnaldo Faria de Sá
cobra, muitos Deputados cobram, e ele não é votado.
Há a PEC 300, dos militares, as 30 horas semanais
dos enfermeiros. Ou seja, nós temos uma série de
projetos importantes que não são votados.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Severino Ninho, a Sra. Benedita da Silva, nos termos do
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Feijó, nos termos do § 2º do art. 18
do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com a palavra a sempre Governadora e Senadora pelo Rio de
Janeiro, Deputada Benedita da Silva, que disporá de
até 3 minutos na tribuna.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a cidade do Rio de Janeiro passa por
profundas transformações em sua área portuária, mas
essas mudanças não se resumem a alargamento de
vias, construção de túneis e novas rotas de passagem.
O resgate de nossa história, e em especial da história
do comércio de escravos e da herança cultural afro-brasileira, a cada dia faz mais parte desse processo
de revitalização da Zona Portuária do Rio.
Um dos pontos mais interessantes, que recentemente foi local de descobertas arqueológicas, é a região
do Jardim do Valongo, construído em 1906 pelo então
Prefeito Pereira Passos como parte do alargamento da
antiga Rua do Valongo, hoje Rua Camerino. O Jardim
foi criado para ser uma obra de contenção de encostas na vertente oeste do Morro da Conceição. O estilo
de engenharia da época passou por um processo de
embelezamento urbano.
O Valongo também receberá de volta seus monumentos da época: as quatro estátuas das divindades greco-romanas Mercúrio, Minerva, Ceres e Marte,
que faziam parte do Cais da Imperatriz, construído no
século XIX para receber a Imperatriz Teresa Cristina,
que vinha para se casar com D. Pedro II.
Esse sítio arqueológico tem importância histórica, urbanística, econômica e cultural para a cidade do
Rio de Janeiro e a história de sua sociedade. Segundo
historiadores, os escravos desembarcavam na alfândega, posto em frente à atual Rua da Alfândega. Os
traficantes levavam-nos em embarcações pequenas
para a região do Valongo. Os escravos desciam no
mar e se deslocavam para a terra feita durante o dia e
sob fiscalização das autoridades alfandegárias e militares. Portanto, essa região é muito importante para
o entendimento dos fluxos de escravos e de memória
da escravidão, essa época sombria da nossa história.
Portanto, essa região é muito importante para o
entendimento dos fluxos de escravos e a memória da
escravidão. Essa época sombria da nossa história, de
tanta dor e sofrimento, não pode ser apagada, e sim
deixada em museu aberto, para que as novas gerações conheçam como viveram e sobreviveram nossos
antepassados. Naquele momento, a cidade do Rio de
Janeiro era o principal espaço comercializador e distribuidor de escravos para boa parte do Brasil, sobretudo
para as regiões Sudeste e Sul.
Essa reforma do Cais do Valongo, com projeto
do arquiteto Grandjean de Montigny, demonstra que
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historicamente há uma prática de esconder os problemas da sociedade em vez de resolvê-los. Segundo
pesquisadores, o local foi sendo apagado ao longo dos
tempos e perdeu qualquer referência ao vergonhoso
passado de escravidão. O cais mudou de nome e foi
redesenhado ao longo dos anos, até desaparecer.
Por isso, essa revitalização da área portuária
cumpre hoje um papel amplo, que trará de volta os
cariocas a viver no centro, e também resgata sítios
históricos e importantes para a cidade e para a história
do Brasil. Além desse resgate, as escavações seguem
encontrando tesouros históricos. Uma lista já totaliza
80 mil peças, entre canhões, artefatos domésticos,
âncoras, partes de navios, pedaços do cotidiano de
milhares que viveram naquela região e em especial
muitos artefatos ligados à escravidão e à memoria da
população afro-brasileira.
Parte desse acervo está sendo classificada e
pesquisada no Laboratório de Antropologia Biológica
da UERJ, nossa Universidade do Estado, e com certeza em breve estará em exposição.
Parafraseando Martin Luther King: “A lei pode
proibir que o outro me mate, mas não pode obrigá-lo
a me amar”. Por isso achamos que a luta contra o racismo é também uma luta contra o esquecimento. É
necessário que essa história, dos negros, dos escravos,
dessa população que foi sequestrada em seu território
e trazida para o Brasil, não seja apagada pela arquitetura ou pela remodelação urbana. Só aprenderemos
quem somos se nos reconciliamos com o passado,
com nossas origens.
Quando estive em Goreé, no Senegal, de onde
muitos partiram, entendi o significado e a importância
da preservação desses sítios históricos, porque eles
nos ensinam. Eles são cicatrizes necessárias, lições
para os que virão. A luta contra o racismo passa também pelo conhecimento histórico e pelo entendimento
do passado.
O Rio de Janeiro dá um importante passo para a
recuperação dos sítios históricos de grande importância
para todos os negros brasileiros, como o resgate da
região do Valongo, a recuperação das áreas do Largo
da Prainha, onde existe a Comunidade Remanescentes de Quilombos da Pedra do Sal.
Essa região portuária do Rio é o berço da região
chamada de Pequena. Lá se reuniam grandes sambistas do passado, como Donga, Pixinguinha, João da
Baiana e Heitor dos Prazeres. É o Brasil resgatando
sua história e sua memória.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Parabenizamos a Deputada Benedita pelo seu brilhante pronunciamento.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com a palavra o Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Paulo Feijó, Sras. e Srs. Deputados, a imprensa
divulga, hoje, que pesquisa realizada pelo IBOPE, por
solicitação da Ordem dos Advogados, aponta para o
índice de 85% dos consultados favoráveis à reforma
política, tema objeto de apelos sequenciados que já
fizemos na tribuna desta Casa, desde a passada legislatura, sem que houvesse, até agora, uma decisão
que atendesse às exigências da conjuntura nacional.
O próprio Presidente daquela prestigiosa entidade, Marcus Vinicius, fez questão de distribuir a
consulta, ao mesmo tempo em que, com a colaboração de outras organizações, apresentou projeto com
aquele nobre objetivo, já com a chancela de mais de
1 milhão de eleitores, muito dos quais partícipes da
recente mobilização das ruas, quando placas e cartazes apontavam para alterações em nosso sistema
eleitoral, num anseio latente que não admite quaisquer
procrastinações.
Mencione-se, por oportuno, que há empenho explícito para que a matéria venha a ser deliberada pelo
Congresso até o dia 4 de outubro, em face do Princípio
da Anualidade, estabelecido pela Carta Magna, de 5
de outubro de 1988, reintroduzindo, entre nós, o ansiado Estado Democrático de Direito, numa batalha cujo
comandante maior foi o inesquecível homem público
Ulysses Guimarães, dirigente máximo da Assembleia
Constituinte e incomparável propugnador dos direitos
da cidadania.
Espera-se, agora, que a Comissão Especial, presidida pelo nosso colega Cândido Vaccarezza, adote as
providências necessárias, dando a conhecer as inovações, notadamente a que diz respeito ao financiamento público de campanha exclusivo, como previsto nas
proposições anteriores, a exemplo dos pareceres mais
recentes de colegas como Ronaldo Caiado e Henrique
Fontana, sem que houvesse qualquer decisão conclusiva por parte do Congresso Nacional, frustrando-se
assim, a expectativa dos mais variados segmentos da
sociedade civil organizada.
Confia-se, porém, Sr. Presidente, em que, agora,
não se despreze a opinião da maioria dos brasileiros,
propiciando-se as alterações indispensáveis, que se
acham inspiradas em princípios éticos inafastáveis,
cuja observância é dever de todos nós, legítimos representantes do povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado,
Sras. e Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Parabéns
ao Deputado Mauro Benevides.

Agosto de 2013

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com a palavra o Deputado Cleber Verde, por 1 minuto.
O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente Deputado Paulo Feijó, agradeço a V.Exa. a oportunidade. Quero fazer o registro de
que tive a oportunidade, na reunião de Líderes desta
semana, quando estava eu representando o meu partido, o PRB, de solicitar aos Líderes partidários que,
considerando o trancamento da pauta, e, por isso, só
se poder votar PECs, colocássemos na pauta de votação da PEC 405, de 2009, a PEC dos Garimpeiros.
A Constituição, em seu art. 201, § 7º, inciso II,
estabelece de forma clara que, nas categorias de lavrador, pescador e garimpeiro, a mulher se aposenta
aos 55 anos de idade e o homem, aos 60 anos. Está
no art. 201, mas nós precisamos, na verdade, regulamentar, alterar o texto do art. 195.
Nesse sentido, a PEC faz exatamente uma adequação da Constituição, retornando a palavra garimpeiro ao art. 195, porque o que está acontecendo hoje
com o garimpeiro do Maranhão e de outros Estados?
Ele está se aposentando como lavrador, pescador, mas
não como garimpeiro.
No Brasil inteiro houve essa reivindicação, o
garimpeiro quer buscar o seu benefício que está na
Constituição, repito, no art. 201, e estamos regulamentando isso.
Portanto, espero que na semana que vem, conforme entendimento com o Colégio de Líderes, esta
Casa possa apreciar a PEC 405, de 2009, que passou, por unanimidade, na CCJ. A Comissão Especial
fez um brilhante relatório.
É adequação constitucional, portanto, e esperamos poder votar essa matéria, garantindo aos garimpeiros do Brasil um direito previdenciário que é legítimo
a eles, que a Constituição assegura e esta Casa tem
a obrigação de regulamentar.
Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, e ao próximo
orador.
O SR. JUNJI ABE (PSD-SP. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, em função da queda das tributações de uma
forma geral, principalmente do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, o
Fundo de Participação dos Municípios sofreu uma
diminuição extremamente preocupante para os orçamentos municipais.
Coincidindo com as dificuldades financeiras por
que passam os Municípios do Brasil inteiro, nós estamos às vésperas, Sr. Presidente e nobres Parlamentares, da aplicação da Resolução nº 414, de 2010, da
Agência Nacional de Energia Elétrica, que obriga todos
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os Municípios a assumirem a responsabilidade pela
iluminação pública a partir do dia 1º de janeiro de 2014.
Lamentavelmente, nós estamos diante de uma
questão em relação à qual os Prefeitos nos procuram,
insistentemente, no sentido de que haja uma intercedência desta Casa de Leis para que possamos, junto
à Agência Nacional de Energia Elétrica, talvez protelar
essa medida.
Nas demonstrações feitas pelo Exmo. Sr. Deputado, hoje Secretário de Energia do Estado de São Paulo,
Dr. José Aníbal, as cidades que possuem entre 20 e
30 mil habitantes praticamente não têm possibilidade
de assumir tamanha responsabilidade das concessionárias para a iluminação pública.
Como membro da Comissão de Desenvolvimento
Urbano, nós aprovamos um requerimento para realização, no dia 14 da próxima semana, de uma audiência pública para a qual foram convidados o Deputado
Federal e Secretário de Energia do Estado de São
Paulo, José Aníbal, e os responsáveis do Ministério
de Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia
Elétrica, da Confederação Nacional dos Municípios, da
Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos e
do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale
do Paraíba para que possamos encontrar um caminho
e não prejudicar mais do que já estamos prejudicando
os pequenos Municípios deste imenso Brasil.
Peço aos Srs. Deputados que, por favor, comuniquem aos Prefeitos das suas bases de atuação, para
que, na semana que vem, possamos ter, através dessa
audiência pública na Comissão de Desenvolvimento
Urbano, um debate extremamente importante para se
chegar a uma solução e ajudar os Prefeitos, as Câmaras de Vereadores, enfim, os Municípios brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como
Vice-Presidente da Frente Parlamentar em Defesa
dos Consumidores de Energia Elétrica, Combustíveis
e Telefonia, alerto os senhores para que comecemos
uma urgente mobilização nacional contra a “impraticável” medida de transferir a responsabilidades dos
custos de iluminação pública às cidades brasileiras.
Precisamos trabalhar pela imediata prorrogação
e ampla discussão da Resolução Normativa nº 414,
de 2010, da ANEEL – Agência Nacional de Energia
Elétrica, a qual estabelece que, a partir de janeiro do
próximo ano (2014), as Prefeituras de todo o País
devem assumir a gestão de operação, manutenção,
expansão e inovação do sistema, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão.
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Por esse motivo, apresentei o Requerimento
nº 116, de 2013, na Comissão de Desenvolvimento
Urbano desta Casa solicitando ao nobre Presidente,
Deputado Sérgio Moraes, do PTB do Rio Grande do
Sul, a realização de uma audiência pública para debater a questão.
A reunião acontecerá no próximo dia 14 de agosto, às 11 horas, no Plenário 16, com a participação do
Secretário de Energia do Estado de São Paulo, José
Aníbal, e de representantes do Ministério de Minas e
Energia, da ANEEL – Agência Nacional de Energia
Elétrica, da CNM – Confederação Nacional dos Municípios, da ANPV – Associação Nacional dos Prefeitos
e Vice‑Prefeitos da República Federativa do Brasil e do
CODIVAP – Consórcio de Desenvolvimento Integrado
do Vale do Paraíba.
Sr. Presidente, nobres pares, as pequenas cidades que já amargam os efeitos da desoneração de
produtos e serviços, com a abrupta queda dos repasses do Governo Federal referentes ao FPM (Fundo
de Participação dos Municípios), não têm como arcar
com mais esse ônus.
É preciso rever esse processo de municipalização
que, se efetivado, aniquilará os pequenos Municípios,
já endividados com a queda dos repasses do Governo
Federal e agora ameaçados com um ônus que pode
superar os 600 mil reais por ano.
Vejam como essa resolução é inviável aos Municípios. Durante minha participação na 4ª Reunião
Ordinária do Conselho de Prefeitos do CODIVAP –
Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira, em São José dos
Campos, na exposição feita pelo Secretário‑Adjunto
de Energia do Estado de São Paulo, Ricardo Achilles,
foi destacado que, em média, cada cidade de 20 mil
até 30 mil habitantes tem 3 mil pontos de iluminação,
com custo unitário estimado de 10 reais por mês – incluindo o consumo –, que poderá chegar a 18 reais
por unidade se houver necessidade de manutenção
ou substituição de equipamentos.
Num cálculo rápido, a Prefeitura teria despesa
anual superior a 600 mil reais. Se a situação desespera gestores de São Paulo, o Estado mais rico da
Federação, imagine o caos que provocará nas outras
localidades brasileiras?
Não bastasse a responsabilidade ao assumir o
encargo, a Prefeitura receberá conjuntos luminotécnicos
usados, já gastos pelo tempo e com grande probabilidade de precisarem de substituição ou manutenção.
Sr. Presidente, não são pontos de luz novos. São
velhos! O contribuinte pagou pelos equipamentos novos,
mas a municipalidade receberá itens gastos e terá de
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arcar com as reposições. Não podemos admitir uma
situação dessas!
Atualmente, as cidades pagam pela energia consumida, que tem tarifa cerca de 9,67% superior àquela
a ser cobrada após a municipalização, porque embute
parte dos custos de operação da distribuidora.
A resolução da ANEEL estava “adormecida” e
foi colocada em vigor como resultado da pressão das
concessionárias de energia elétrica – geradoras, transmissoras e distribuidoras –, que ficaram em polvorosa
depois de o Governo Federal forçar cortes em seus
lucros, promovendo a redução de cerca de 20% nas
contas de luz.
Diante disso, temos de prorrogar a vigência da
norma enquanto discutimos o teor da transferência
de encargos que as pequenas Prefeituras não podem
absorver.
Sr. Presidente, sou um municipalista declarado.
Carrego no meu currículo um mandato de Vereador, três
mandatos de Deputado Estadual (1991-2000) e dois
mandatos de Prefeito de Mogi das Cruzes (2001-2008).
Acho que os Municípios precisam receber uma fatia
bem mais generosa da receita arrecadada no País para
fazer frente às responsabilidades que têm assumido.
Eles não devem receber só migalhas, como funciona
hoje, por causa dos distorcidos critérios de distribuição do bolo arrecadado entre os entes da Federação.
A União fica com 65% do bolo, enquanto os Estados levam de 20% a 25% e os Municípios recebem
míseros 10% a 15% do valor arrecadado. Acrescento que a administração municipal tem de cumprir as
aplicações constitucionais obrigatórias de 25% e 15%
da receita corrente líquida em educação e saúde, respectivamente. Em média, as cidades recebem 13%
de FPM, mas há algumas que angariam repasse de
apenas 8%. Infelizmente, o sacrifício direto é do povo!
A municipalização da iluminação pública massacra
as Prefeituras que possuem um orçamento reduzido
em relação à população. Embora poucas, há cidades
com um número parco de habitantes que registram
arrecadação elevada.
Dito isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
solicito o apoio dos nobres pares, dos Prefeitos, dos
Vereadores e dos demais políticos para reforçar a batalha junto ao Governo Federal pela imediata prorrogação e revisão da medida da ANEEL, caso contrário,
os munícipes serão cada vez mais sacrificados!
Muito obrigado.
A SRA. ROSANE FERREIRA (PV-PR. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero apenas registrar que quanto mais o Governo dificulta ou questiona
a aprovação, por esta Casa, do orçamento impositivo,
eu entendo que mais é preciso aprová-lo. É diretamen-
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te proporcional às dificuldades criadas pelo Governo
nesse sentido.
Nós precisamos, Deputada Fátima Bezerra, que
me ouve com atenção, aprovar o orçamento impositivo
com relação às emendas parlamentares individuais,
porque vai ser uma forma de nos dar liberdade de trabalho, para que possamos auxiliar os Municípios que
compõem a nossa base eleitoral e fazer com que o
trabalho desta Casa seja qualificado.
Só há dois caminhos, Presidente: ou aprovamos
o orçamento impositivo ou acabamos com as emendas parlamentares individuais. É isso ou aquilo. Ou
sempre teremos esta pecha de vendermos os nossos
posicionamentos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Tem a palavra a Deputada Fátima Bezerra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero, rapidamente, dar conhecimento a esta Casa de que, na
semana passada, houve uma reunião do Fórum Nacional de Educação, do qual participo representando
a Comissão de Educação desta Casa.
Quero destacar que, dentre as deliberações do
Fórum Nacional de Educação tiradas na semana passada, uma diz respeito exatamente à posição do Fórum
no sentido de cobrar do Congresso Nacional celeridade,
pressa, na aprovação do Plano Nacional de Educação.
É bom lembrar que este Plano Nacional de Educação está no Senado. Ele é importantíssimo para o
presente e o futuro da educação brasileira. É o Plano
que prevê a destinação dos 10% do PIB para a educação e que possui metas ousadas, que vão desde a
universalização e ampliação do atendimento escolar,
da creche até a pós-graduação, passando pela valorização do magistério brasileiro.
Mas para que esse Plano seja realmente aprovado e não vire uma carta de intenção, é fundamental
que esta Casa também cumpra com o outro dever, que
é aprovar a matéria relativa aos royalties.
O Fórum Nacional de Educação, portanto, conclama o Congresso Nacional para aprovar o projeto de
lei que trata da destinação dos recursos oriundos dos
royalties para a educação, e que o projeto aprovado seja
o da Câmara dos Deputados, que aponta mais recursos para a educação brasileira nos próximos 10 anos.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero manifestar a minha palavra de solidariedade aos servidores
do meu Estado que estão em greve – Polícia Civil, servidores da área da saúde e agora da educação. Estes
fizeram uma assembleia ontem e concluíram por um
indicativo de greve para a próxima segunda‑feira.
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A pauta de reivindicações dos meus colegas professores tem nove pontos, Sr. Presidente, entre os quais
o pagamento aos professores das horas excedentes
de trabalho e o pagamento aos diretores e vice-diretores da carga suplementar e das gratificações, que a
Governadora cortou. Isso é uma maldade. Essas gratificações de diretores e vice-diretores foram cortadas
agora, no mês de julho. Um outro ponto é o pagamento
aos professores recém‑ingressos. Alguns estão sem
receber desde fevereiro de 2013 e outros há 3 meses.
Além dessa pauta, há também o cumprimento
do plano de carreira dos funcionários da educação.
Quero aqui dizer, mais uma vez, Sr. Presidente,
que o Democratas administra um único Estado no Brasil,
o Rio Grande do Norte. E levou o Rio Grande do Norte
à falência total. Quem diz isso não é a Deputada Fátima
Bezerra, uma Deputada de Oposição. Não. Quem disse
foi o Secretário de Administração, que lá está desde o
início e, semana passada, fez uma declaração dizendo
que o Estado está tecnicamente quebrado.
O Governo do Democratas é a maior enganação
da história política do Rio Grande do Norte
O SR. NELSON PELLEGRINO – Infelizmente,
em Salvador, o pessoal só descobriu isso depois.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e ouvintes da Rádio Câmara, no dia 29 de julho, o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
divulgou o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do País, que adapta o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para a realidade dos Municípios, de acordo com as especificidades locais. Em
seu cálculo são consideradas três dimensões: educação, longevidade e renda. Quanto mais próximo de 1,
melhor o desenvolvimento do Município.
O estudo mostrou que, nas últimas duas décadas
(entre os dados de 1991 e 2010), o Brasil ficou menos
desigual no desenvolvimento entre as Regiões Norte-Nordeste e Sul-Sudeste e houve avanço nos indicadores de desenvolvimento dos Municípios, sendo este
impulsionado principalmente pelo avanço educacional.
Na comparação entre os dados de 1991 e 2010,
o IDHM no Brasil subiu de 0,493 (considerado baixo)
para 0,727 (considerado alto), obtendo avanço de
47,5% em duas décadas. O estudo mostra ainda que,
em 1991, 85,8% dos Municípios tinham IDHM muito
baixo; em 2010, apenas 0,6%.
Em relação à educação, minha área de atuação,
em 1991, o Brasil possuía um IDHM de 0,279 e, ao
longo de duas décadas, o País avançou 0,358 pontos,
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chegando a um índice de 0,637 em 2010, obtendo um
crescimento de 128% no período.
O principal ponto de análise do IDHM educacional é a taxa de matrículas associada à frequência ao
longo da vida escolar. Segundo recortes do indicador
entre 1991 e 2010, o número de crianças de 5 a 6
anos na escola passou de 37,3% para 91,1%; o total
de jovens entre 11 e 13 anos no final do ensino fundamental cresceu de 36,8% para 84,9%; a taxa de jovens
de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo
subiu de 20% para 57,2%; e o índice de conclusão do
ensino médio por pessoas de 18 a 20 anos aumentou
de 13% para 41%.
Sr. Presidente, sabemos que os dados educacionais do País melhoraram, mas é preciso ampliar
os recursos destinados à educação. São inegáveis os
avanços da educação na última década do Governo
do Partido dos Trabalhadores. Estamos certos de que
precisamos investir cada vez mais na educação, daí a
necessidade de aprovar o Plano Nacional de Educação
com um financiamento robusto, ou seja, 10% do PIB e
recursos dos royalties para o setor, para que nos próximos 10 anos avancemos cada vez mais no que diz
respeito à universalização e ampliação do acesso à
educação, com um ensino de qualidade e valorização
do professor brasileiro.
São essas minhas palavras neste dia, Sr. Presidente. Peço a publicação do meu discurso nos Anais e
sua divulgação nos veículos de comunicação da Casa.
Muito obrigada!
Sr. Presidente, ontem, eu participei da sessão
solene comemorativa dos 70 anos da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC realizada
na Câmara dos Deputados. O evento foi muito bom e
teve a participação em peso da família cenecista. As
galerias estavam cheias de estudantes de vários Estados e o plenário repleto de cenecistas e educadores.
Foi um momento único nesta Casa!
Durante meu discurso, representando a bancada
do Partido dos Trabalhadores na Casa, eu relembrei
minha passagem pela escola CNEC 15 de Agosto, no
Município de Picuí, na Paraíba, cidade onde nasceu
Felipe Tiago Gomes, fundador da escola, e disse que
a instituição teve e continuará tendo um papel importante na luta em defesa da educação do País, um instrumento muito importante para viabilizar os sonhos
de muitas crianças, jovens e adultos no Brasil afora
que buscam uma boa escola e o acesso à educação.
Também aproveitei a sessão e convoquei a família
cenecista a se somar à luta pela aprovação do Plano
Nacional de Educação (PNE) no Congresso Nacional,
com a destinação de 10% do PIB e dos royalties para
a educação. Nós queremos que os royalties, essa ri-
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queza do povo brasileiro, vão para a educação. O texto
aprovado na Câmara é ousado, robusto e vai garantir
que nos próximos 10 anos avancemos cada vez mais
no que diz respeito à universalização e ampliação do
acesso à educação, com um ensino de qualidade e a
valorização do professor brasileiro.
São essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Peço a publicação do meu discurso nos Anais da Casa.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com a palavra o Deputado Alfredo Kaefer.
O SR. ALFREDO KAEFER (PSDB-PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar a presença nesta Casa, na data
de ontem, do Governador do Estado do Paraná, Beto
Richa. Esse jovem Governador está fazendo um belo
trabalho à frente do nosso Estado. Administra o Paraná
com muita firmeza, com investimentos maciços na área
da segurança pública e investimentos nunca vistos nas
áreas de educação e de infraestrutura.
O Governador veio aqui numa visita institucional.
Ele esteve com o Presidente do Senado, Renan Calheiros, e visitou o Presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Veio pedir ajuda para que sejam liberados os
nossos recursos pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Nós temos sido tratados com muita dureza pelo
Governo no quesito liberações. Nós temos 3 bilhões
e meio de reais, dentre recursos do BIRD e recursos
nacionais, imprescindíveis para alavancar o desenvolvimento do Estado do Paraná na áreas de educação,
nas áreas sociais e na área de infraestrutura. Esses
recursos estão praticamente liberados e vamos usá-los com muita firmeza, direcionando-os para o bem
da população do Estado do Paraná.
Faço, então, este registro da presença nesta
Casa do Governador Beto Richa, orgulho do nosso
partido, o PSDB.
Muito obrigado.
O SR. MAJOR FÁBIO (DEM-PB. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, queria comunicar que amanhã, às 9 horas, nós vamos participar de uma audiência
pública na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. O requerimento para realização dessa audiência
é de autoria do Deputado Estadual Janduhy Carneiro.
Nós vamos discutir, amanhã, a questão referente ao adicional de risco de vida aos policiais militares
e bombeiros daquele Estado, que ainda não o percebem. As pessoas costumam dizer que falta lei, mas a
Constituição Federal garante a gratificação de risco de
vida a todos os trabalhadores que prestam serviços
que envolvem periculosidade. Porém, os policiais não
recebem essa gratificação.
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Também vamos discutir, amanhã, a questão relativa à adequação do regulamento disciplinar daquela
polícia, porque ele ainda não foi adequado à Constituição Federal.
Vamos também tratar da paridade. Mesmo sendo o Governo da Paraíba socialista, não há paridade
entre o salário dos policiais da ativa e o dos policiais
reformados e aposentados.
Muito obrigado.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas registrar que, na semana passada, a Presidente Dilma
sancionou projeto de lei de minha autoria e do Deputado Nilmário Miranda que cria o Sistema Nacional
de Prevenção e Combate à Tortura. Apresentei esse
projeto, juntamente com o Deputado Nilmário Miranda, quando eu era Presidente da Comissão de Direitos
Humanos desta Casa.
Ele será um documento importante não só para
tipificar melhor esse crime, mas também para criar um
sistema de fiscalização de presídios, de delegacias,
para que, no Brasil, contra esta prática tão condenada
no mundo inteiro, a tortura – inclusive, é um crime inafiançável –, possa haver um mecanismo mais eficaz de
contenção e de prevenção, para que ela não aconteça.
Portanto, queria parabenizar a Presidente Dilma
pela sanção do projeto. Eu me sinto satisfeito por ter
sido autor, com o Deputado Nilmário Miranda, de uma
matéria tão importante para o respeito aos direitos humanos do nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo
a palavra ao Deputado Ângelo Agnolin, do PDT do
Tocantins.
O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu ocupo
agora esta tribuna para ratificar, para reafirmar meu
posicionamento favorável à PEC que trata da emenda
impositiva, do orçamento impositivo, ou seja, da execução obrigatória das emendas parlamentares.
E faço isso, Sr. Presidente, porque é bom para
o Brasil. Isso é bom para o Brasil porque a emenda é
o caminho mais curto para enxergarmos mais longe,
para irmos aos longínquos rincões deste País e levarmos benefícios que o Palácio não consegue enxergar.
Também é bom para a democracia, Sr. Presidente,
porque a democracia e a emenda impositiva reafirmam
a autonomia dos Poderes e dá a este Parlamento a
serenidade e a tranquilidade de legislar sem ter que
estar submetido a pressões de outras naturezas.
Mas é bom mesmo, mais do que de tudo, para
o Governo, porque com a aprovação dessa PEC nós
teremos uma grande oportunidade de repaginar o re-
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lacionamento principalmente da base aliada com o
próprio Governo; repaginar um relacionamento que
está um tanto quanto conturbado, que não está bem
centrado, bem viabilizado.
Nós precisamos fazer com que os agentes públicos entendam que o Parlamentar tem representatividade popular, que ele está aqui em nome e a serviço
do povo. E que ele não vai em busca de audiências,
de entendimentos em defesa de causa própria. Ele vai,
sim, em busca de ações, de decisões que beneficiam
seu Estado, seu Município, sua comunidade. Por isso,
ele tem que ter, sim, um tratamento decente, um tratamento digno, uma acolhida sensata. E tem que haver
o comprometimento de quem o recebe em se esforçar
para buscar solução.
Eu conheço fatos e mais fatos que demonstram
que, da forma como está, essa relação não vai melhorar.
Só mesmo a autonomia absoluta fará com que outros
agentes acordem e realmente passem a compreender
que o Parlamentar é um representante do cidadão, e
onde ele vai ele fala – repito – em nome do cidadão.
Por isso, Sr. Presidente, reafirmo: quem mais ganha com a aprovação do orçamento impositivo é a Presidente Dilma, que verá renascer, num relacionamento
fraterno, amigo e respeitoso, a grande oportunidade,
inclusive, de se manter na Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Com a
palavra o Deputado Edinho Araújo, por 1 minuto, improrrogável.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu
quero registrar desta tribuna o aniversário da cidade
de Votuporanga, no noroeste de São Paulo, uma das
cidades mais desenvolvidas da região, que completa
hoje 76 anos de fundação.
Eu quero, em nome do Prefeito Junior Marão e
do Vice-Prefeito Valdecir Bortolotti, cumprimentar toda
a população daquela cidade, que tem um destaque
muito importante no setor moveleiro. É uma cidade
prestadora de serviços. E a sua universidade, o Centro Universitário de Votuporanga – UNIFEV, acaba de
receber o curso de Medicina. Portanto, tem também,
na área de ensino, em todas as suas modalidades, um
fator extremamente positivo.
São, portanto, 76 anos de desenvolvimento profícuo. Saúdo neste momento toda a população da cidade e as autoridades constituídas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a cidade
de Votuporanga, uma das mais desenvolvidas do no-
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roeste de São Paulo, completará neste dia 8 de agosto
76 anos de fundação.
Para marcar a data, a Prefeitura programou comemorações que se estenderão por 30 dias, até o dia
2 de setembro.
O destaque é para a realização da EXPÔ/FISAV
(Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Votuporanga), de 6 a 11 de agosto, uma das maiores feiras
beneficentes do Estado de São Paulo.
A cidade de Votuporanga se destaca pela qualidade de vida e por ser um centro regional de prestação de serviços e um importante polo moveleiro do
interior de São Paulo. É conhecida como a “cidade das
brisas suaves”.
Votuporanga também destaca-se pelo ensino superior de qualidade oferecido pela UNIFEV, que acaba
de ganhar o curso de Medicina.
Em nome do Prefeito Junior Marão, e do Vice
Valdeci Bortolotti, cumprimento a toda população de
Votuporanga pelos 76 anos de progresso e desenvolvimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Antes de
dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conhecimento ao Plenário do seguinte
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COMISSÃO ESPECIAL
PROPOSIÇÃO: PEC nº 197-A/02
PT
Titulares: Assis Carvalho, José Airton, Miriquinho Batista, Sibá Machado.
Suplentes: Domingos Dutra, Geraldo Simões, Marina
Santana, Valmir Assunção.
PMDB
Titulares: Alceu Moreira, Genecias Noronha, Lucio
Vieira Lima, Manoel Junior.
Suplentes: Alberto Filho, Hugo Motta, 2 vagas.
PSDB
Titulares: Dudimar Paxiuba, Emanuel Fernandes,
1 vaga.
Suplentes: 3 vagas
PP
Titulares: Beto Mansur, Missionário José Olimpio.
Suplentes: Dilceu Sperafico, Roberto Teixeira.
DEM
Titulares: Efraim Filho, 1 vaga.
Suplentes: 2 vagas.
PR

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 197-A, de 2012, do Senado Federal,
que “altera o § 2º do art. 155 da Constituição
Federal, para modificar a sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação incidente
sobre as operações e prestações realizadas
de forma não presencial e que destinem bens
e serviços a consumidor final localizado em
outro Estado”, e Resolve:
I – designar para compô-la, na forma indicada pelas Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa;
II – convocar os membros ora designados para a reunião de instalação e eleição, a
realizar-se no dia 13 de agosto, terça-feira, às
14h30min, no Plenário 11 do Anexo II.
Brasília, 8 de agosto de 2013. – Henrique
Eduardo Alves, Presidente da Câmara dos
Deputados.

Titulares: Jaime Martins, Laercio Oliveira.
Suplente: João Maia, 1 vaga.
PSB
Titulares: Antonio Balhmann, Fernando Coelho Filho.
Suplentes: 2 vagas.
PDT
Titular: Paulo Rubem Santiago.
Suplente: João Dado.
BLOCO PV/PPS
Titular: Arnando Jardim.
Suplente: 1 vaga.
PTB
Titular: Jorge Corte Real.
Suplente: 1 vaga.
PSC
Titular: Zequinha Marinho.
Suplente: Hugo Leal.
PCdoB
Titular: Osmar Júnior.
Suplente: Delegado Protógenes.
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PRB
Titular: Antonio Bulhões.
Suplente: 1 vaga.
PSOL
Titular: 1 vaga.
Suplente: 1 vaga.
PSD
Titulares: Guilherme Campos, Júlio Cesar.
Suplentes: Arolde de Oliveira, 1 vaga.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Concedo a
palavra ao Deputado Jair Bolsonaro.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu quero fazer um apelo
aqui aos Deputados, até porque eu não sou médico,
eu aprendi a tirar de combate o outro ser humano.
Eu lamento que raríssimos dos 46 Deputados médicos tenham se posicionado contrariamente à Medida
Provisória nº 621, de 2013, dita pelo Governo como
Mais Médicos. Eu a chamo de MP de “Maus Médicos”
Olhem só: ninguém vai fazer uma proposta de
aquisição de algo que não existe no mercado. Então,
aquela história de “vamos importar médicos portugueses, espanhóis e argentinos” é uma balela! A verdade,
aos poucos, vem vindo à tona: eles querem trazer 6
mil médicos cubanos.
Prestem atenção! Está na medida provisória: cada
médico cubano pode trazer todos os seus dependentes. E a gente sabe um pouquinho como funciona a
ditadura castrista. Então, cada médico vai trazer 10,
20, 30 agentes para cá. Podemos ter, a exemplo da
Venezuela, 70 mil cubanos aqui dentro! E um detalhe,
Marquezelli: esses agentes podem adquirir emprego
em qualquer lugar do Brasil com carteira assinada,
inclusive cargos em comissão. Olhem o perigo para a
nossa democracia!
E até complementam. Nos livros escolares – agora
não é kit gay, não – há dezenas e dezenas de páginas
louvando o regime cubano, louvando o regime chinês
de Mao Tsé-Tung, o norte-coreano e por aí afora; e esculhambando os regimes democráticos. Há gravuras
e gravuras mostrando, de um lado, que o capitalismo
é uma desgraça e, de outro lado, que o socialismo é
um paraíso. Estão metendo isso na cabeça das nossas
crianças a partir de 6 anos de idade, e esses livros são
aprovados pelo MEC. E por aí vai.
Então, a intenção é trazer cubanos para cá. Teremos centenas de Araguaias pelo Brasil.
Mais ainda: o Ministro Padilha quer, de certa
maneira, acochambrar o exame REVALIDA, ou seja,
o pessoal não vai passar, os cubanos não vão passar, então querem acochambrar. Com todo o respeito
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que eu tenho pelos açougueiros do Brasil, digo que
os açougueiros do Brasil poderão se inscrever porque
serão aprovados nesse novo REVALIDA proposto pelo
Ministro Padilha!
Isso é um crime. Vocês vão ter dezenas de milhares de cubanos aqui dentro. Aquela ideia de pré-64
não sai da cabeça desses retrógrados petistas!
E digo mais. Numa entrevista este ano ao jornalista Geneton Moraes, um dos amigos de Dilma Rousseff
falou que, naquela época, o chefe do Exército cubano
havia oferecido cem soldados para a Guerrilha do Araguaia – matéria de janeiro deste ano. Acabaram não
vindo, porque viram que a guerra seria perdida com
o nosso Exército.
Mas, no momento, eles esculhambam as Forças
Armadas com a tal da Comissão da Verdade que esta
Câmara aqui, passivamente, aprovou. Acreditar em verdade por parte do PT, pelo amor de Deus! O PT quer a
verdade? Vão se catar, porra! Vão se catar! A verdade
do Celso Daniel, a verdade do “Rosegate”, entre outras. Vocês querem é esculhambar as Forças Armadas.
Sr. Presidente, este é o apelo que faço aos meus
colegas: pelo amor de Deus, essa MP tem de ser rejeitada na íntegra. Se o Brasil está com fome, vamos contratar cozinheiros. Está com problema de caos no trânsito
urbano? Vamos contratar motoristas. Não vai resolver.
Essa questão dos cubanos é um crime. O pessoal
é formado nas coxas. São 2 anos de ideologia marxista/leninista. Querem, por tabela, revalidar o diploma
dos companheiros indicados pelo PCdoB e pelo MST
a fazer curso dito de Medicina em Cuba e na Bolívia.
Querem trazer esse pessoal para cá e, revalidando
esses diplomas, serão essas pessoas que ocuparão
os postos‑chave da medicina pública em nosso País.
Assim como agora temos a ideologia nas escolas,
que o socialismo... Inclusive, pessoal, aqui – podem
comprar o livro – José Dirceu é símbolo de honestidade
e democracia. Esse bandido que esteve refugiado em
Cuba por tanto tempo, que enganou a própria mulher
por 10 anos, que matou tanta gente em nosso País
para impor a ditadura do proletariado!
Meus companheiros, não teria muito o que falar
não, concluindo: pelo amor de Deus, vamos ler esta
MP 621. Vamos rejeitá-la na íntegra. Vão impor uma
ditadura em nosso País...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Conclua,
Deputado. Colabore com esta Presidência.
O SR. JAIR BOLSONARO – Vamos evitar centenas de Araguaias em nosso País.
Eu só aceitaria essa MP se junto viesse o Fidel
Castro, para realmente acabar com a palhaçada da
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Presidente Dilma Rousseff e assumir o comando deste
País. Aí, sim, estaria coerente esta medida provisória.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Feijó) – Tem a palavra
o Deputado Roberto Santiago, do PSD de São Paulo.
O SR. ROBERTO SANTIAGO (PSD-SP. Sem revisão do orador.) – Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
Sr. Presidente, quero hoje registrar um grave problema que vem ocorrendo no litoral do meu Estado, São
Paulo, em especial o litoral norte.
Como todos sabem, nós temos um terminal da
TRANSPETRO, da PETROBRAS, em São Sebastião,
e esse terminal, vira e mexe, vem tendo problemas de
vazamento.
Há pouco tempo, houve um vazamento desse
terminal que contaminou a nossa Ilha Bela, uma das
ilhas mais bonitas do litoral do País e do mundo, contaminou São Sebastião e Caraguatatuba, onde existem várias fazendas de cultivo de mariscos. Não é a
primeira vez que ocorre esse tipo de problema, e a
TRANSPETRO não toma a devida providência e com
a urgência necessária para resolvê-lo.
Os nossos maricultores passam por graves dificuldades por conta da perda de mais de 100 toneladas
de mariscos da Colônia de Pescadores Z8.
A PETROBRAS manda lá os seus técnicos que
vão levantar, que vão fazer, que vão consultar... Mas
nós temos um problema grave que não foi causado por
aqueles que cultivam os mariscos. Nós buscamos alternativa ao longo do tempo no País para que se possa
buscar renda para essas famílias, em especial para as
famílias das nossas colônias de pescadores. Quando
você cria essa oportunidade, vem um agente estranho
à atividade causar grandes dificuldades e problemas,
e ninguém busca a indenização por esta perda de 100
toneladas de mariscos. Vai fiscalizar A, vai fiscalizar B,
vai se levantar por aqui, vai se levantar por ali...
Hoje venho a esta tribuna, inclusive como Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, para solicitar neste momento que
a PETROBRAS, a TRANSPETRO, tome providências
urgentes quanto a este problema, do contrário nós
convocaremos audiência pública na nossa Comissão,
aqui na Câmara dos Deputados, aí não mais para pedir,
mas para exigir providências para resolver o problema
dessas famílias que estão passando por dificuldades e
que não podem continuar assim por conta de causas
estranhas ao seu trabalho.
Portanto, faço aqui um apelo à PETROBRAS
no sentido de que tome providências o mais rápido
possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Roberto Santiago, o Sr. Paulo Feijó, nos termos do § 2º do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto de Lucena, nos termos do § 2º do art.
18 do Regimento Interno.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Roberto de Lucena) – Tem
a palavra o Deputado Onofre Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu sei que V.Exa. não faz parte da Mesa, mas acho que
temos que começar a pôr ordem nesta Casa.
Veja V.Exa.: são 10h28min, há 268 Deputados
e há matéria para ser votada na Ordem do Dia. Nós
não podemos aceitar isso, Sr. Presidente. Eu vou até
preparar um documento, e quero colher a assinatura
de V.Exa. e de todos os Deputados, dizendo que nós
não votaremos mais na Mesa que não cumpre o Regimento Interno. Não vamos mais votar! Nas próximas
eleições, não votaremos em membro da Mesa que não
cumpre o Regimento Interno.
Eu acho que nós temos de sair deste ridículo: todo
santo dia eu tenho que vir aqui reclamar. O povo brasileiro que está me assistindo agora chega à seguinte
conclusão: aquela Casa lá não funciona.
Sr. Presidente, nós fomos convocados para as
9 horas...
(O microfone é desligado.)
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Estou aqui
desde as 8h30min. Fomos convocados para as 9 horas e já são 10h30min. E temos uma matéria só, que
não é polêmica. Por favor, inicie a Ordem do Dia. Eu
sei que V.Exa. está aí tampando um buraco, mas nós
temos que tomar uma providência; senão, nós vamos
ficar todo santo dia reclamando para que o Regimento seja cumprido. Ou vamos pegar esse Regimento e
rasgá-lo de uma vez por todas.
O SR. PRESIDENTE (Roberto de Lucena) – Deputado Onofre Santo Agostini, eu quero dizer a V.Exa.
que um membro da Mesa Diretora já está se dirigindo
para cá, para que iniciemos a Ordem do Dia.
E eu não estou apenas tapando buraco, Deputado. Eu estou presidindo, neste momento, esta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Roberto de Lucena) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Paulo Feijó, do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PSL/PRTB do Rio de Janeiro.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido da
República no Estado do Rio de Janeiro, há cerca de
2 meses, decidiu, em plenária com aproximadamente
10 mil filiados, fazer as convenções municipais nos 92
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Municípios daquele Estado. Essas convenções começarão no próximo sábado, na região noroeste do Rio
de Janeiro, com a presença do presidente regional do
partido, o Deputado Garotinho.
Começaremos sábado e faremos convenções
nos Municípios de Varre‑Sai, Natividade, Porciúncula,
Itaperuna, Bom Jesus, Cardoso Moreira e Italva.
Sr. Presidente, o Partido da República está-se
organizando para vencer as eleições em 2014. Nós
temos o candidato mais preparado, que é o Deputado
Garotinho. Nós temos o candidato com mais serviços
prestados no Estado do Rio de Janeiro, nos 92 Municípios, que é o sempre Governador Garotinho.
Nós temos um candidato preparado, com musculatura política suficiente para enfrentar os poderosos.
E nós temos o candidato de maior viabilidade eleitoral.
Em qualquer pesquisa séria que se faça no Estado do
Rio de Janeiro, o Deputado Garotinho está em primeiro lugar, com uma margem muito distante do segundo
colocado. Isso é reconhecimento.
O Partido da República está montando também
excelentes nominatas, tanto de Deputado Federal,
quanto de Deputado Estadual. E ainda vamos compor
o Senado e o cargo de Vice-Governador.
Presidente, nós faremos essa peregrinação em
todo o Estado, na certeza de que o povo do Estado do
Rio de Janeiro quer o retorno do Deputado Garotinho
ao Governo a partir de 2015. Para isso, disposição não
nos falta. O Deputado Garotinho tem-se caracterizado também como um dos políticos que mais trabalha
neste País. E quem trabalha, alcança seus objetivos.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto de Lucena) – Com
a palavra o Deputado Costa Ferreira.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a aquiescência
de V.Exa. para dar como lido pronunciamento em que
tratamos de proposta que apresentamos, o Projeto de
Lei nº 6.057, de 2013, que dispõe sobre a investigação
criminal. Nosso pronunciamento faz alusão à necessidade de aprovação desse projeto.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em mais
uma ação positiva com o objetivo de combater a epidemia de crimes de toda a ordem que assolam o País
e a carência de efetivo qualificado para investigar e,
principalmente, estabelecer legalmente as prerrogativas de entes investigativos, protocolei o Projeto de Lei
nº 6.057, de 2013, que trata da investigação criminal.
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Esse projeto de lei define a investigação criminal
no Brasil, em especial a atuação conjunta da Polícia
Judiciária e do Ministério Público, bem como as formas
de interação deste com os órgãos técnicos que colaboram com a apuração das infrações penais.
Apesar de na Carta da República assegurar-se
às polícias judiciárias a tarefa de investigar as infrações penais, a nosso ver, a função não foi cometida
privativamente às polícias. Cuidou a própria Constituição Federal de atribuir funções investigatórias a outras
autoridades, a exemplo dos poderes conferidos às Comissões Parlamentares de Inquérito.
No tocante ao Ministério Público, acreditamos que
a legitimidade para proceder investigações criminais
lhe foi outorgada pelos incisos I, VI e VIII do art. 129
do Diploma Maior, os quais foram regulamentados, no
âmbito federal, pelos arts. 7º e 8º da Lei Complementar nº 75, de 1993.
A matéria, contudo, é polêmica. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em novembro de
2008, assentou a legitimidade do Ministério Público
para realizar investigações de natureza penal, a saber:
“6. Contudo, ainda que se tratasse da
temática dos poderes investigatórios do Ministério Público, melhor sorte não assistiria ao
recorrente. A denúncia pode ser fundamentada
em peças de informação obtidas pelo órgão do
MPF sem a necessidade do prévio inquérito
policial, como já previa o Código de Processo
Penal. Não há óbice a que o Ministério Público
requisite esclarecimentos ou diligencie diretamente a obtenção da prova de modo a formar
seu convencimento a respeito de determinado
fato, aperfeiçoando a persecução penal, mormente em casos graves como o presente que
envolvem altas somas em dinheiro movimentadas em contas bancárias.
7. A hipótese não envolve a eficácia retroativa da Lei nº 10.174/01 – eis que esta se
restringiu à autorização da utilização de dados
para fins fiscais –, e sim a apuração de ilícito penal mediante obtenção das informações
bancárias.
8. Recurso parcialmente conhecido e,
nesta parte, improvido.
RE 535478
Relator(a): Ministra Ellen Gracie
Julgamento: 28/10/2008
Órgão Julgador: Segunda Turma.”
Em outras duas ocasiões, a Segunda Turma do
STF reafirmou a posição sobre o tema ao julgar os
Habeas Corpus nºs 84.965/MG e 91.613/MG, ambos
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da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. O assunto, no
entanto, encontra-se afetado ao Plenário do Tribunal,
no qual pende de apreciação o Recurso Extraordinário nº 593.727-5.
Em virtude dos votos já proferidos no pleno, tudo
indica que o Supremo Tribunal Federal irá permitir a
investigação do Ministério Público, determinando, no
entanto, algumas balizas para sua atuação.
Segundo acreditamos, a investigação criminal
deve ser regulamentada por lei em sentido formal, e
não apenas por resoluções expedidas pelo Conselho
Nacional do Ministério Público. Deve haver regras claras, de modo a garantir direitos individuais, a evitar a
realização de investigações em duplicidade e a bem
delimitar os poderes de autoridades policiais e membros do Ministério Público envolvidos.
Sabemos da polêmica a envolver a questão. Apresentamos essa proposta com o objetivo de contribuir
para o debate e trazer ideias para a criação de uma
estrutura normativa apta a contribuir para a realização
de investigações criminais eficazes e com respeito aos
direitos humanos.
Assim, espero estar contribuindo para a construção de um Brasil mais seguro e justo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto de Lucena) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Amauri Teixeira,
do PT da Bahia.
Convido o Deputado Onofre Santo Agostini para
assumir a presidência da sessão.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, vou aproveitar a presença dos Deputados Penna e Sarney Filho, para aqui fazer meu protesto. Não em relação a S.Exas. Pelo contrário, o Deputado Sarney Filho, por sugestão nossa já que havia
um vazio na pauta, levantou a bandeira de colocarmos
em votação a PEC da Caatinga, o que foi aceito sem
contestação, Deputado Zequinha. Ninguém contestou.
Todos concordaram. Quando aqui cheguei, estava tudo
confirmado, eu me inscrevi para falar, mas, para nosso
desgosto, de repente a matéria sumiu da pauta.
O Colégio de Líderes tomou uma decisão pela
manhã, mas, no momento da sessão, subiu.
Ora, nós estranhamos essa resistência. Estranhamos e sabemos o porquê. Está provado, cada vez
mais, que nós não podemos tratar a Caatinga como
nossa adversária a cada seca. Ao contrário, temos que
entender que esse bioma é essencial para o melhor
convívio com o fenômeno da seca no Nordeste.
A caatinga tem potencialidades para dar dignidade ao povo do Nordeste, na sua convivência com o
fenômeno da seca. A caatinga é a única floresta ex-
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clusivamente brasileira. Só por isso deveria constar na
Constituição como bioma nacional, ao lado da Mata
Atlântica, ao lado do Pantanal Mato-Grossense, ao
lado da Floresta Amazônica.
Mas também na proposta de emenda à Constituição tem o cerrado para ser inserido como bioma nacional, porque também é um bioma importante. Basta
dizer que o cerrado é a caixa d’água no Brasil.
No cerrado, temos três aquíferos, os mais importantes do Brasil, entre eles, o Aquífero Guarani., o mais
importante do mundo. E esse bioma está se recusando
a protegê-lo e lhe dar status de patrimônio nacional.
Essas são as nossas maiores riquezas.
A diversidade dos nossos biomas, as riquezas
dos nossos biomas têm que ser preservadas, e esta
Casa se nega a ouvir as ruas. As ruas querem, sim,
serviços públicos de maior qualidade, mas querem
que preservemos nossa maior riqueza, que é o nosso
patrimônio público.
Não entendemos o porquê – ou entendemos –,
até porque esta Casa tem uma força enorme da bancada ruralista, que é a bancada que quer acumular
riqueza de forma predatória e imediatista, poluindo,
usando agrotóxico em excesso, desmatando, fazendo das matas da caatinga carvão e destruindo nosso
patrimônio ambiental.
Então, eu quero aqui protestar por nós não termos ontem corrigido um erro na nossa Constituição e
uma injustiça com esses dois biólogos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Roberto de Lucena, nos termos do
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Onofre Santo Agostini, nos termos do § 2º
do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. DR. CARLOS ALBERTO – Sr. Presidente, posso fazer um registro, por 1 minuto, por favor?
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Srs. Deputados, eu vou chamar a Ordem do Dia, nós
temos que cumprir o horário. Mas, Deputado, se falar
só por 1 minuto, concederei a palavra a V.Exa. O Deputado Roberto de Lucena ainda vai falar.
Portanto, concedo a palavra a V.Exa., por 1 minuto, improrrogável.
O SR. DR. CARLOS ALBERTO (PMN-RJ. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado.
Eu queria registrar aqui a questão do veto da
Presidente Dilma Rousseff, com relação ao art. 30 da
Medida Provisória nº 610, de 2013.
O Deputado Garotinho, por quem tenho respeito,
diz estar fazendo gestões junto à Presidência da República no sentido de que seja apresentado um novo
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documento, uma nova medida provisória pela Presidente com relação aos taxistas.
Eu queria ponderar que nós temos que votar o
veto da Presidente aqui, porque os três artigos inseridos na lei da profissionalização dos taxistas são absolutamente legítimos, pois não tiram os poderes locais
de cada um dos Municípios. Quinhentos mil taxistas
no Brasil estão precisando disso. Nós não podemos
mais postergar. Precisamos resolver a situação dos
taxistas, das viúvas que perdem seus maridos e ficam
sem condições de subsistência.
Vamos derrubar aqui o veto da Presidente nessa categoria profissional, que é uma categoria de utilidade pública.
Muito obrigado.

V – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
Partido Bloco
RORAIMA
Chico das Verduras PRP PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Marcio Junqueira DEM
Paulo Cesar Quartiero DEM
Urzeni Rocha PSDB
Total de Roraima: 4
AMAPÁ
Evandro Milhomen PCdoB
Total de Amapá: 1
PARÁ
Beto Faro PT
Dudimar Paxiuba PSDB
Giovanni Queiroz PDT
Josué Bengtson PTB
Lira Maia DEM
Miriquinho Batista PT
Nilson Pinto PSDB
Wladimir Costa PMDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 9
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Carlos Souza PSD
Dr. Luiz Fernando PSD
Plínio Valério PSDB
Total de Amazonas: 4
RONDÔNIA
Anselmo de Jesus PT

Sexta-feira 9

33049

Carlos Magno PP
Moreira Mendes PSD
Padre Ton PT
Total de Rondônia: 4
ACRE
Flaviano Melo PMDB
Henrique Afonso PV
Total de Acre: 2
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
Lázaro Botelho PP
Nilmar Ruiz PEN
Osvaldo Reis PMDB
Total de Tocantins: 4
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB
Costa Ferreira PSC
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Domingos Dutra PT
Francisco Escórcio PMDB
Hélio Santos PSD
Pedro Novais PMDB
Pinto Itamaraty PSDB
Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 11
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Ariosto Holanda PSB
Arnon Bezerra PTB
Artur Bruno PT
Danilo Forte PMDB
Edson Silva PSB
Eudes Xavier PT
Genecias Noronha PMDB
João Ananias PCdoB
José Airton PT
José Linhares PP
Manoel Salviano PSD
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Total de Ceará: 15
PIAUÍ
Jesus Rodrigues PT
Júlio Cesar PSD
Total de Piauí: 2

33050 Sexta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado DEM
Fábio Faria PSD
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
Paulo Wagner PV
Sandra Rosado PSB
Total de Rio Grande do Norte: 6
PARAÍBA
Damião Feliciano PDT
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB
Leonardo Gadelha PSC
Luiz Couto PT
Major Fábio DEM
Manoel Junior PMDB
Ruy Carneiro PSDB
Total de Paraíba: 8
PERNAMBUCO
Carlos Eduardo Cadoca PSC
João Paulo Lima PT
Jorge Corte Real PTB
José Chaves PTB
Mendonça Filho DEM
Pastor Eurico PSB
Paulo Rubem Santiago PDT
Sergio Guerra PSDB
Severino Ninho PSB
Silvio Costa PTB
Wolney Queiroz PDT
Total de Pernambuco: 11
ALAGOAS
Francisco Tenório PMN
João Lyra PSD
Renan Filho PMDB
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Total de Alagoas: 4
SERGIPE
Fabio Reis PMDB
Márcio Macêdo PT
Mendonça Prado DEM
Total de Sergipe: 3
BAHIA
Alice Portugal PCdoB
Amauri Teixeira PT
Antonio Brito PTB
Antonio Imbassahy PSDB
Arthur Oliveira Maia PMDB
Claudio Cajado DEM
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Colbert Martins PMDB
Daniel Almeida PCdoB
Edson Pimenta PSD
Erivelton Santana PSC
Fábio Souto DEM
Fernando Torres PSD
Geraldo Simões PT
José Carlos Araújo PSD
José Nunes PSD
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Lucio Vieira Lima PMDB
Luiz Alberto PT
Marcos Medrado PDT
Nelson Pellegrino PT
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães PSD
Sérgio Brito PSD
Valmir Assunção PT
Waldenor Pereira PT
Total de Bahia: 26
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PSD
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Diego Andrade PSD
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Fábio Ramalho PV
Geraldo Thadeu PSD
Isaias Silvestre PSB
Jairo Ataíde DEM
Jô Moraes PCdoB
João Bittar DEM
João Magalhães PMDB
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Júlio Delgado PSB
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP
Marcos Montes PSD
Marcus Pestana PSDB
Margarida Salomão PT
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Renato Andrade PP
Rodrigo de Castro PSDB
Silas Brasileiro PMDB

Agosto de 2013

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Stefano Aguiar PSC
Vitor Penido DEM
Walter Tosta PSD
Total de Minas Gerais: 32
ESPÍRITO SANTO
Camilo Cola PMDB
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Iriny Lopes PT
Lauriete PSC
Lelo Coimbra PMDB
Manato PDT
Total de Espírito Santo: 7
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon PT
Alfredo Sirkis PV
Andreia Zito PSDB
Arolde de Oliveira PSD
Benedita da Silva PT
Celso Jacob PMDB
Chico Alencar PSOL
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Dr. Carlos Alberto PMN
Dr. Paulo César PSD
Eurico Júnior PV
Felipe Bornier PSD
Fernando Lopes PMDB
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Glauber Braga PSB
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
Luiz Sérgio PT
Manuel Rosa Neca PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Marcelo Matos PDT
Miro Teixeira PDT
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Rodrigo Maia DEM
Simão Sessim PP
Vitor Paulo PRB
Washington Reis PMDB
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Total de Rio de Janeiro: 29
SÃO PAULO
Alexandre Leite DEM
Arnaldo Jardim PPS
Bruna Furlan PSDB
Carlos Zarattini PT
Dr. Ubiali PSB
Duarte Nogueira PSDB
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Edinho Araújo PMDB
Eli Correa Filho DEM
Francisco Chagas PT
Guilherme Campos PSD
Guilherme Mussi PP
Ivan Valente PSOL
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PSD
João Dado PDT
Jorge Tadeu Mudalen DEM
Junji Abe PSD
Keiko Ota PSB
Luiza Erundina PSB
Márcio França PSB
Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB
Otoniel Lima PRB
Penna PV
Ricardo Tripoli PSDB
Roberto de Lucena PV
Roberto Santiago PSD
Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB
Vanderlei Siraque PT
Vaz de Lima PSDB
Walter Feldman PSDB
Walter Ihoshi PSD
William Dib PSDB
Total de São Paulo: 35
MATO GROSSO
Eliene Lima PSD
Júlio Campos DEM
Pedro Henry PP
Valtenir Pereira PSB
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Total de Mato Grosso: 5
DISTRITO FEDERAL
Erika Kokay PT
Jaqueline Roriz PMN
Policarpo PT
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Total de Distrito Federal: 4
GOIÁS
Armando Vergílio PSD
Heuler Cruvinel PSD
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB
Magda Mofatto PTB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PP
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Ronaldo Caiado DEM
Valdivino de Oliveira PSDB
Total de Goiás: 9
MATO GROSSO DO SUL
Fabio Trad PMDB
Mandetta DEM
Marçal Filho PMDB
Reinaldo Azambuja PSDB
Total de Mato Grosso do Sul: 4
PARANÁ
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
André Zacharow PMDB
Dilceu Sperafico PP
Edmar Arruda PSC
Fernando Francischini PEN
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB
Luiz Nishimori PSDB
Marcelo Almeida PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Pedro Guerra PSD
Professor Sérgio de Oliveira PSC
Rosane Ferreira PV
Rubens Bueno PPS
Sandro Alex PPS
Zeca Dirceu PT
Total de Paraná: 19
SANTA CATARINA
Celso Maldaner PMDB
Décio Lima PT
Edinho Bez PMDB
Esperidião Amin PP
Jorge Boeira S.Part.
Jorginho Mello PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Onofre Santo Agostini PSD
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Ronaldo Benedet PMDB
Total de Santa Catarina: 9
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Assis Melo PCdoB
Beto Albuquerque PSB
Danrlei De Deus Hinterholz PSD
Giovani Cherini PDT
Henrique Fontana PT
Jerônimo Goergen PP
José Otávio Germano PP
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Jose Stédile PSB
Paulo Ferreira PT
Renato Molling PP
Ronaldo Nogueira PTB
Ronaldo Zulke PT
Sérgio Moraes PTB
Total de Rio Grande do Sul: 14
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
A lista de presença registra o comparecimento de 281
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) – Eu
vou colocar em votação a matéria da Ordem do Dia e,
em seguida, volto a dar a palavra a cada um de V.Exas.
Na Ordem do Dia existe só o Projeto de Resolução nº 184, de 2013.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 184-A, DE 2013
(Do Sr. Claudio Cajado)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 184-A, de 2013, que cria
o Grupo Parlamentar Brasil‑República do
Azerbaijão; tendo parecer da Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados, pela aprovação
(Relator: Dep. André Vargas).
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Não há quem queira discutir.
Declaro encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Em votação o projeto.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º Fica criado, como serviço de cooperação
interparlamentar, o Grupo Parlamentar Brasil – República do Azerbaijão.
Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será composto por membros da Câmara dos Deputados que a
ele aderirem.
Art. 2º O Grupo Parlamentar reger-se-á por estatuto próprio, a ser aprovado na primeira Assembléia-Geral Ordinária, cujas disposições deverão respeitar
as prescrições legais e regimentais em vigor.
Art. 3º O Grupo Parlamentar funcionará sem qualquer ônus para a Câmara dos Deputados.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
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REDAÇÃO FINAL PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 184-B DE 2013
Cria o Grupo Parlamentar Brasil – República do Azerbaijão.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º Fica criado, como serviço de cooperação
interparlamentar, o Grupo Parlamentar Brasil – República do Azerbaijão.
Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será composto por membros da Câmara dos Deputados que a
ele aderirem.
Art. 2º O Grupo Parlamentar reger-se-á por estatuto próprio, a ser aprovado na primeira Assembleia
Geral Ordinária, cujas disposições deverão respeitar
as prescrições legais e regimentais em vigor.
Art. 3º O Grupo Parlamentar funcionará sem qualquer ônus para a Câmara dos Deputados.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 2013. – Deputado Andre Vargas, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
A Presidência considera promulgada nesta sessão a
presente resolução.
RESOLUÇÃO Nº 34 DE 2013
Cria o Grupo Parlamentar Brasil – República do Azerbaijão.
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica criado, como serviço de cooperação
interparlamentar, o Grupo Parlamentar Brasil – República do Azerbaijão.
Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será composto por membros da Câmara dos Deputados que a
ele aderirem.
Art. 2º O Grupo Parlamentar reger-se-á por estatuto próprio, a ser aprovado na primeira Assembleia
Geral Ordinária, cujas disposições deverão respeitar
as prescrições legais e regimentais em vigor.
Art. 3º O Grupo Parlamentar funcionará sem qualquer ônus para a Câmara dos Deputados.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Câmara dos Deputados, 8 de agosto de 2013. –
Henrique Eduardo Alves, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Onofre Santo Agostini) –
Fica encerrada a Ordem do Dia.
Vamos continuar a sessão ouvindo o primeiro
inscrito, Deputado Roberto de Lucena. (Pausa.)
Antes, com a permissão de S.Exa., concedo a
palavra ao Deputado Domingos Dutra e à Deputada
Erika Kokay, por 1 minuto cada.
Com a palavra o Deputado Domingos Dutra.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Onofre, eu quero desta tribuna solicitar ao Governador
do seu Estado, Santa Catarina, que proceda à investigação rápida e rigorosa sobre a tentativa de homicídio,
ameaças, torturas e lesões corporais que sofreram
Wigold e Miriam e sua filha Gabriela, fato ocorrido no
dia 4 deste mês, na propriedade do casal, numa reserva no Alto do Itajaí, no Estado de Santa Catarina.
Esse casal de ambientalistas são pessoas pacifistas. Estavam na sua propriedade de forma rotineira
e foram agredidas violentamente por um caçador que
os ameaçou com um rifle, praticou lesões corporais,
torturas e ameaças.
Portanto, para que esses fatos não se repitam, só
há um jeito: o Governador de Santa Catarina proceder
a uma investigação rigorosa, colocar na cadeia essa
pessoa que praticou esses atos de violência.
Durante o discurso do Sr. Domingos Dutra, o Sr. Onofre Santo Agostini, nos termos do
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Amauri Teixeira, nos termos do § 2º do art.
18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a
palavra a Deputada Erika Kokay.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero apenas
anunciar que logo mais estaremos no Supremo Tribunal Federal para impetrar uma solicitação de mandado de segurança, a fim de que possamos travar nesta
Casa a discussão acerca da Proposta de Emenda à
Constituição nº 215, que tira o poder do Executivo de
homologação das terras indígenas.
A nosso ver, Sr. Presidente, a Constituição está
mortalmente ferida, não apenas no seu princípio fundante da dignidade humana, que pressupõe o resgate dos direitos da comunidade indígena, vítima de
um genocídio, de um etnocídio ainda em curso neste
País, que não pode continuar sendo invisibilizado, mas
também do ponto de vista da harmonia dos poderes.
Nós não podemos simplesmente permitir que as funções precípuas do Executivo sejam assacadas, para
que nós submetamos uma discussão tão importante
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e fundamental para o resgate da nossa dignidade, o
resgate da democracia e da nossa brasilidade, que é a
homologação das terras indígenas, que esta discussão
fique à mercê da composição e da relação de forças,
que muitas vezes estão distantes dos anseios do povo
brasileiro que existem nesta Casa.
Por isso, Sr. Presidente, o Deputado Padre Ton,
que é Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da
População Indígena, e nós, representantes da Frente
Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos, daremos entrada, no Supremo Tribunal Federal, a um
mandado de segurança.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Nós
vamos seguir a lista de oradores. Deputado Roberto
de Lucena.
O SR. ROBERTO DE LUCENA (PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, os dados mapeados pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
que estão compilados no Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil 2013, indicam importantes avanços
no que diz respeito ao bem-estar dos moradores da
região do Alto Tietê, em São Paulo.
O programa das Nações Unidas traz informações
sobre o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal,
IDHM, que mede a qualidade de vida em cada cidade e,
consequentemente, em cada região e em cada Estado.
De acordo com o Atlas 2013, o IDH dos Municípios
vai de zero a 1. Quanto mais próximo de zero, pior o
desenvolvimento humano; quanto mais próximo de 1,
melhor. Arujá aparece com IDHM de 0,784, o melhor
da região do Alto Tietê. Na segunda colocação aparece Mogi das Cruzes, com IDHM de 0,783. Poá ficou
em terceiro, com IDHM 0,771.
Em resumo, os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 revelaram um expressivo avanço na qualidade de vida dos moradores do
Alto Tietê nas duas últimas décadas, apesar de todas
as dificuldades e desafios que ainda existem.
É uma enorme satisfação verificar que a minha
cidade de Arujá, onde moro, foi apontada pelo Programa
das Nações Unidas como a cidade do Alto Tietê que
possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM).
Arujá teve um incremento, no seu IDHM, de
49,62%, nas últimas duas décadas, acima das médias nacional e estadual. Assim, o Município passou
a ocupar a centésima posição em relação aos 5.565
Municípios do Brasil, e a 55ª posição em relação aos
645 outros Municípios de São Paulo.
O mais importante é saber que neste ano o indicador educação se tornou mais rigoroso ao exigir mais
escolaridade para que um Município tenha IDH maior.
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Dessa forma, o acesso ao conhecimento de cada Município foi medido pela composição dos subindicadores: escolaridade da população adulta e fluxo escolar
da população jovem.
Isso significa que Arujá está no caminho certo, priorizando a educação, permitindo o acesso de
pessoas de todas as idades aos estudos. Além dos
investimentos na educação fundamental, o Governo
Municipal abriu as escolas aos adultos que não concluíram os estudos, através do programa Educação de
Jovens e Adultos – EJA.
É claro que ainda é preciso avançar muito mais
nas áreas de saúde, segurança e infraestrutura. O
crescimento populacional e a conclusão das obras do
Rodoanel Norte, que passará por Arujá, trazem novos
desafios, mas os dados mostram que um caminho de
sucesso já foi traçado. Agora é preciso seguir em frente.
Quero cumprimentar aqui o Prefeito Abel Larini,
toda a Câmara de Vereadores, todas as lideranças civis,
políticas, todas as autoridades e todos aqueles que,
no dia a dia, têm se esforçado, trabalhado, contribuído
para que Arujá e que para todo o Alto Tietê, de forma
geral, possam seguir nesse caminho de sucesso, de
êxito e de prosperidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. ROSE DE FREITAS – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Deputado Pastor Eurico.
Enquanto o Deputado Pastor Eurico se posiciona
na tribuna, concedo a palavra ao Deputado Mendonça
Filho e, em seguida, à Deputada Rose de Freitas, pelo
tempo de 1 minuto cada.
O SR. MENDONÇA FILHO (DEM-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, obrigado pela
atenção. Só quero fazer um rápido registro com relação
à greve no DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Vinculado ao Ministério dos
Transportes, o DNIT é uma instituição extremamente
relevante para o País, pois trata da infraestrutura terrestre, principalmente das estradas do Brasil.
Então, faço um apelo às autoridades que representam o Governo Federal, principalmente as relacionadas ao Ministério do Planejamento e da Fazenda, para que respaldem o Ministro César Borges, um
grande Ministro de Estado, no sentido de encontrar
uma solução. Os engenheiros do Brasil precisam ser
prestigiados e valorizados. O DNIT é um órgão relevantíssimo, que precisa ter o prestígio necessário e
seus servidores valorizados. Por isso, faço este apelo
nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Deputada Rose de Freitas.
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A SRA. ROSE DE FREITAS (PMDB-ES. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de registrar que dei entrada na Mesa a um
projeto que trata da quebra de sigilo total, ou melhor,
à inexistência de sigilo relativo aos processos que
tramitam no Poder Judiciário quanto a crimes contra
a economia pública. Esse é um procedimento que se
tornou hábito indecifrável da Justiça e garante o segredo de justiça em casos específicos, mas não quando
se trata de crime contra a economia pública. Segredo
de justiça por quê? Por que é a Deputada que está
envolvida ou por que é um médico famoso? Vamos
acabar com isso. Causou danos à economia pública,
ao Erário tem de ser de conhecimento da população.
Para isso haverá um procedimento específico, e a lei
propõe a regulamentação.
Era isso que eu queria registrar.
Agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Tem a
palavra o Deputado Pastor Eurico, que disporá de 3
minutos.
O SR. PASTOR EURICO (PSB-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é uma honra
voltar à tribuna desta Casa. Gostaria de registrar uma
grande preocupação dos nossos irmãos e amigos cristãos deste Brasil, concernente à promulgação da Lei
nº 12.845, no dia 1º de agosto, quando pudemos ver
que existe uma grande abertura para a legalização do
aborto no Brasil.
Lamentamos que a nossa ilustre Presidenta da
República tenha dito em campanha eleitoral – ou até
registrado um documento – que em seu governo não
pautaria o assunto do aborto, mas lamentavelmente as
coisas vêm acontecendo debaixo dos olhos de S.Exa.,
em muitos movimentos dentro do próprio Ministério da
Saúde, em que grupos têm ido a outros países estudar
técnicas abortivas para serem implantadas no Brasil.
Essa lei aprovada causou uma tal repercussão
que a própria Presidenta agora já manda um projeto
de lei para esta Casa, alterando um artigo e também
um inciso de outro artigo dessa Lei, preocupada exatamente com a revolta do mundo cristão neste Brasil.
Em face de tudo isso, estamos impetrando Projeto de Lei nesta Casa, de nº 6.055, em que pedimos a
revogação da Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013,
que dispõe sobre atendimento obrigatório e integral às
pessoas vítimas de violência sexual.
É claro que não estamos a favor da violência sexual, principalmente quando se trata da questão das
mulheres, mas, quando o projeto trata da questão da
profilaxia, a mulher está aberta também à profilaxia da
gravidez, o que se subentende uma abertura à prática
do aborto em nosso País.
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Nós somos veementemente contrários. O mundo cristão deste nosso País é contrário. A população
não aceita a aprovação de nenhuma forma abortiva no
nosso País. Lamentamos que essas forças abortivas
venham lutando, de maneira veemente, para aprovar
nesta Casa uma legislação que venha fazer com que
o aborto seja liberado.
Lastimamos porque vida é vida, e a vida deve
ser preservada. Tenho certeza de que todos os Srs.
e as Sras. Deputadas têm tido prazer pela vida das
crianças e lamentamos que, embora muitas senhoras
e muitos senhores neste Brasil tenham esse mesmo
prazer, exista um grupo que luta para que tenhamos
uma chacina de inocentes de forma tão terrível.
São essas as minhas palavras. Estamos dando
entrada neste projeto de revogação e esperamos que
esta Casa possa acatá-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a
palavra o Deputado Simplício Araújo. V.Exa. dispõe de
1 minuto para brevíssima comunicação.
O SR. SIMPLÍCIO ARAÚJO (PPS-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Amauri,
eu gostaria aqui de convocar os movimentos sociais
deste País, a população maranhense e os organismos
de justiça do Brasil para que cobrem comigo, agora,
do TSE e coloquem em pauta o julgamento da Governadora Roseana, uma vez que ontem foi aprovada a
liberação do parecer pela cassação.
Ontem nós tivemos, no Maranhão, grandes festas, grandes comemorações, porque esse parecer que
pede a cassação de Roseana Sarney tem um grande
simbolismo para a população do Maranhão.
A população do Maranhão agora entende e acredita que, de uma vez por todas, está cada dia mais
próximo nos livrarmos, de uma vez por todas, dessa
oligarquia que massacra o povo do Maranhão.
Portanto quero aqui convocar toda a população
do Maranhão e os organismos sociais do País...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Vamos
estabelecer a regra, como sempre temos feito na presidência dos trabalhos. Darei 3 minutos a todos os
Deputados, acrescido de mais 1 minuto, para não ter
tratamento desigual.
Com a palavra o Deputado Colbert Martins, do
PMDB da Bahia.
O SR. COLBERT MARTINS (PMDB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, senhores que acompanham esta
sessão da Câmara dos Deputados, senhores funcionários – Presidente Amauri Teixeira, V.Exa. é do interior
da Bahia, como eu –, quero fazer aqui um apelo ao
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Governador Jaques Wagner. No Município de Itiúba,
a barragem do Açude Jucurici está com menos de 6%
de água. A água está podre e, mesmo assim, está sendo fornecida aos habitantes de Itiúba. É preciso uma
ação imediata! O número de internações de crianças
com diarreia aumentou muito. É preciso que a EMBASA pare de tentar tratar uma água que já está ruim e
passe a fornecer uma água de qualidade.
Está faltando água – sede mesmo – nos Distritos
de Espanta Gado e Alecrim, no Município de Queimadas. É grave a situação pela qual estão passando. Não
acabou a seca, não! Ela continua, e continua grave no
interior da Bahia.
Mas há dinheiro, Sr. Presidente. A Bahia quer que
o Governo Federal libere 5,8 bilhões de reais para a
ponte que vai ser construída entre Salvador e Itaparica.
O Governador Wagner esteve em Brasília. O
Secretário Sergio Gabrielli esteve com o Ministro do
Planejamento e já está tudo andando para que esses
5 bilhões sejam liberados e que a ponte Salvador-Itaparica entre no PAC.
O que é o PAC? Nós estamos tentando controlar
o orçamento deste País, mas quando não se quer controlar orçamento nenhum se coloca no PAC, porque aí
não há contingenciamento. Dinheiro existe. Parece que
nós queremos ter uma ponte padrão FIFA, mas Itiúba
está passando sede! Mas há pessoas passando sede
em Alecrim, no interior da Bahia, perto de Queimadas!
Estamos sem segurança pública nenhuma, a
Bahia está muito ruim, as pessoas estão morrendo a
cada dia e a cada hora, mas há dinheiro para a ponte, 5 bilhões!
Será que os senhores estão imaginando que vão
esperar a ponte chegar para gastar o dinheiro? Não,
já foram gastos 100 milhões de reais sem licitação nenhuma para fazer o projeto. Agora mesmo, uma empresa da Dinamarca, a Cowi, vai receber 26 milhões
de reais para fazer o estudo de impacto ambiental sem
licitação. Dinheiro há, não falta dinheiro para fazer a
ponte. Se querem fazer a ponte, primeiro tem que se
acabar com a sede, até porque a ponte atravessa 12
quilômetros da Baía de Todos os Santos e ninguém
pode beber daquela água, mas em Itiúba está todo
mundo passando sede.
Se há dinheiro, Governador Wagner, para fazer
ponte, está na hora de ter dinheiro para poder aplacar
a sede. Estamos aqui cobrando um padrão FIFA em
Itiúba. É preciso ter água que preste, água tipo FIFA,
água tipo Inglaterra, é preciso que as pessoas que moram em Queimadas bebam água tipo FIFA. Não basta
ser somente ponte tipo FIFA que está levando quase
5 bilhões do Governo Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Deputados Fabio Trad, Costa Ferreira, Major Fábio e Eduardo Azeredo.
Eu vou recuperar, Deputado Azeredo, se V.Exa.
me permitir – Deputados Eduardo Azeredo e Júlio
Campos e Deputada Erika Kokay –, a inscrição do
Deputado Manoel Junior. S.Exa. já estava aqui, e eu
já o havia chamado. Depois V.Exa. falará.
O SR. JÚLIO CAMPOS (DEM-MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, venho a esta tribuna abordar um assunto que aflige uma parcela muito grande dos servidores públicos brasileiros: a não existência de direito à
percepção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– FGTS aos ocupantes dos cargos em comissão. Aqui
nesta Casa mesmo há centenas e centenas, milhares
de servidores que não têm esse direito.
O Fundo de Garantia foi criado em 1966, pela
Lei n° 5.107, no Governo do Presidente Castello Branco, quando era Ministro do Planejamento deste País
o meu conterrâneo ilustre, Roberto de Oliveria Campos, com a finalidade de substituir a estabilidade no
emprego que até então todo empregado tinha direito
assim que completasse 10 anos de trabalho para um
mesmo empregador.
Com o advento da Constituição Federal de 1988,
a estabilidade no emprego foi extinta para empregados
regidos pela CLT. A partir daí, todos os trabalhadores
celetistas passaram a ter direito ao Fundo de Garantia.
O Fundo, que tem previsão constitucional, de acordo
com a nossa Constituição Federal – inciso III do art. 7º
–, é formado por contribuições compulsórias mensais,
de responsabilidade dos empregadores em nome de
seus empregados, no percentual de 8% das remunerações que lhes são pagas ou devidas.
Têm direito ao FGTS os trabalhadores urbanos e
rurais regidos pela CLT, os trabalhadores avulsos, os
temporários, os atletas profissionais e, mais recentemente, com a promulgação da Proposta de Emenda à
Constituição n° 72, de 2013, também as empregadas
e os empregados domésticos.
Não têm direito ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço trabalhadores eventuais que prestam serviços provisórios, que não estão sujeitos à ordem e a
horário e que não exerçam tarefas ligadas à atividade
principal do tomador de serviços; trabalhadores autônomos e servidores públicos civis e militares sujeitos
a regime jurídico próprio.
Portanto, no ordenamento jurídico vigente, o Fundo de Garantia não alcança os servidores públicos em
geral, nem os ocupantes de cargos em comissão, em
particular.
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Na verdade, esses últimos servidores especificamente, que bem executam suas funções e são
fundamentais para o bom funcionamento da máquina
pública, se encontram em uma espécie de “limbo”. Não
são nem empregados regidos pela CLT, nem servidores públicos na sua plenitude. De fato, ao contrário dos
servidores ocupantes de cargo efetivo, que mesmo não
tendo direito ao FGTS são estáveis no serviço público, os ocupantes de cargo em comissão podem ser
dispensados a qualquer tempo e, apesar disso, são
excluídos do FGTS.
Destarte, entendo ser medida que se impõe garantir a esses importantes atores da administração
pública brasileira o direito à constituição de um fundo
que os ampare quando dispensados de seus cargos.
Trata-se de medida de extrema justiça a uma parcela significativa de servidores que foram esquecidos
pelos nossos governantes e também por esta Casa
Legislativa, haja vista o grande contingente de servidores nessa situação, que são peças essenciais para
o funcionamento de gabinetes de Parlamentares e de
Lideranças partidárias na Câmara dos Deputados e
nos órgãos públicos de todo o País.
Por essas razões, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é que solicito que dispensemos uma atenção
especial a este assunto e que tomemos as providências necessárias para a sua resolução. Nesse sentido, apresentei recentemente a Proposta de Emenda à
Constituição n° 281, de 2013, que estabelece que os
servidores ocupantes de cargo em comissão tenham
direito à constituição de fundo financeiro mantido pela
administração pública e amplia as garantias para os
servidores públicos em geral.
Para sua aprovação, peço encarecidamente o
apoio a todos os Deputados desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a
palavra o Deputado Manoel Junior. Depois, o Deputado Eduardo Azeredo.
O SR. MANOEL JUNIOR (PMDB-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero agradecer
a V.Exa. a recuperação do meu tempo. Eu estava em
outra missão.
Quero dizer à Paraíba e ao Brasil que, nesta semana, nós estivemos, numa comitiva – o Prefeito de
Cabedelo, o Presidente da Câmara, oito Vereadores,
Deputados Federais, o Deputado Estadual Trócolli Júnior – em missão na TRANSPETRO, no Rio de Janeiro.
Trata-se de uma missão importante. A desativação ou
a provável desativação, Deputado Eduardo Azeredo,
do terminal da PETROBRAS, na cidade de Cabedelo,
geraria a insolvência do Município. A perda do ICMS

Sexta-feira 9

33057

seria desastrosa, além do problema social, do desemprego, das demissões e, principalmente, das empresas
que abandonariam aquela cidade para buscar abrigo
no Suape.
Nós fomos ao Dr. Sérgio Machado, Presidente da
TRANSPETRO, à Diretoria lá posta. Depois, no outro
dia, terça-feira, estivemos com o Ministro Lobão, e,
graças a Deus, Sr. Presidente, pelo menos tivemos
uma notícia boa para a Paraíba, que a PETROBRAS
manterá o terminal de distribuição de combustíveis na
cidade de Cabedelo.
Eu quero aqui agradecer e dizer que aqueles que
tentaram pegar carona... O Governador, um caroneiro
contumaz, esteve com a Presidente Graças Foster, na
quarta-feira, e, numa conversa, fez aquilo com que nós
estávamos já há mais de 2 meses preocupados, uma
audiência pública, trabalhando com as autoridades.
Inclusive, estive, por telefone e pessoalmente, com
o Ministro Lobão e com o Dr. Sérgio Machado, representante do órgão responsável pela manutenção, que
é a TRANSPETRO, do terminal da PETROBRAS na
cidade de Cabedelo.
Quero agradecer, principalmente, aos Srs. Parlamentares Federais, aos três Senadores, aos Srs.
Vereadores, ao Prefeito de Cabedelo, Luceninha, e
a toda a comunidade que se somou a esse esforço.
Quero dizer, por fim, Sr. Presidente, que nesta
manhã o Brasil acordou diferente. Ontem esta Casa
deu uma prova de independência votando uma coisa
justa. V.Exa., como um dos grandes timoneiros da luta
pelos servidores públicos, também se somou a nós
neste plenário, capitaneando votos, pedindo votos para
aprovarmos aqui, em primeiro turno, a PEC 190, que
tive a honra de relatar, um trabalho feito pela Deputada
Alice Portugal e o Deputado Flávio Dino. Então, ontem
à noite demos essa vitória ao Judiciário brasileiro.
Por isso, Sr. Presidente, agradeço o espaço que
V.Exa. me concede na manhã de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a
palavra o Deputado Eduardo Azeredo, que eu já tinha
anunciado. Depois, o Deputado Anthony Garotinho
fará uso da palavra pela Liderança e tem precedência
regimental.
Deputado Eduardo Azeredo, V.Exa. tem 3 minutos mais 1 minuto.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
quero aqui abordar a questão da política externa brasileira. É evidente que quanto mais o Brasil cresce – é
natural que cresça, nós temos a quinta maior população,
a quinta maior área do mundo –, mais isso vai fazendo
com que a relação internacional também tenha maior
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relevância. Não justifica, entretanto, o que temos visto
com a criação de pequenas embaixadas.
Assim, eu quero encaminhar para constar nos
Anais desta Casa, Sr. Presidente, a série Desperdício
no Paraíso, publicada no jornal O Tempo, de Minas
Gerais, entre os dias 21 e 26 de julho deste ano, durante o nosso período de recesso.
As reportagens mostram com detalhes como funcionam as embaixadas brasileiras em Barbados, São
Cristóvão e Neves, Trinidad e Tobago, Granada, Santa
Lúcia, ilhas do Caribe que, no total, abrigam apenas
– apenas – 160 brasileiros e mantêm um comércio
exterior irrisório com o Brasil.
A série destaca que cada uma dessas embaixadas tem um custo médio de 1 milhão por ano, fora o
salário dos funcionários, apenas na manutenção.
Na balança comercial, em 2012, o Brasil exportou
1,8 bilhão de dólares para esses cinco países, menos do
que 1% do total das nossas exportações. Importou 700
milhões, cerca de 0,30% das importações brasileiras.
Não há comércio intenso. Não há brasileiros,
apenas cem pessoas em cinco países. O que há é um
plano, uma tentativa – assume o próprio Embaixador
em Granada, Ricardo Diniz.
Em um de seus capítulos a Série do Tempo afirma
que falta trabalho e sobra política nessas embaixadas
do Caribe. Isso porque o número de turistas brasileiros também é irrisório e não há exigência de vistos
para entrada nas ilhas. É baixa a procura por serviços
prestados como emissão de passaportes, certidões e
outros documentos.
Os embaixadores, Sr. Presidente, Srs. Deputados, justificam a existência dessas representações
pela necessidade de aproximação entre o Brasil e os
países do Caribe.
As reportagens traçam o raio x da política externa
brasileira, mostrando que o Brasil tem representação,
em embaixadas, em consulados ou em escritórios, em
194 países. Entretanto, mostram a discrepância, porque, enquanto temos embaixadas em alguns desses
países, que têm ditaduras na África, nós continuamos
com um simples escritório, com certo preconceito em
relação a Taiwan, que negocia 5,5 bilhões de dólares
com o Brasil. E tem apenas escritório comercial.
É verdade que a situação de Taiwan é mais complexa por causa da questão da China, mas mostra uma
incoerência da política externa brasileira que instala
embaixada onde não tem comércio e não dá uma
atenção maior...
(O Sr. Presidente faz sorem as campainhas.)
O SR. EDUARDO AZEREDO – Só mais 1 minuto
para que eu possa concluir.
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Interessante também ressaltar, Sr. Presidente, que
o Ministério das Relações Exteriores teve um aumento
de orçamento muito significativo de 300 milhões de reais, em 2012, para 2,2 bilhões, neste ano. Nada contra!
Portanto, nós temos é que ter o bom uso desse
recurso. Apenas 37 dos 210 consulados e embaixadas dão, realmente, uma prestação de contas normal
desses valores.
Assim, Sr. Presidente, eu quero, já caminhando
para encerrar, lembrar que, como disse o chanceler
Luiz Felipe Lampreia, abrir embaixada nessas ilhotas
é megalomania diplomática.
De minha parte, além de sempre ter me posicionado contrário à abertura dessas embaixadas, levando
essa discussão à Comissão de Relações Exteriores
do Senado, que presidia àquela época, apresentei a
esta Casa, este ano, projeto para que a abertura de
postos diplomáticos passe por aprovação do Congresso Nacional. Qualquer estatal nova, para ser criada,
tem que passar pela aprovação, e uma embaixada que
representa o Brasil não.
Então, esse é o objetivo dessa emenda constitucional, como uma forma também de coibir esses
abusos que estão bem retratados nessa série. Assim,
Sr. Presidente, nós poderemos ter uma política externa mais de acordo com o que o Brasil precisa, uma
política de um grande País, mas uma política que não
seja megalomaníaca e que não fique desperdiçando
dinheiro em ilhas que as pessoas sequer conhecem.
A própria imprensa não conhece. Eu diria que 99%
dos brasileiros não sabem que ilhas são essas. E há
embaixada lá gastando 1 milhão de reais para poder
funcionar normalmente, fora os salários.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria
de dar como lido e encaminhar, para que conste dos
Anais desta Casa, a série Desperdício no Paraíso,
publicada pelo jornal O Tempo, de Minas Gerais, entre os dias 21 e 26 de julho deste ano. As reportagens
mostram com detalhes como funcionam as embaixadas brasileiras em Barbados, São Cristóvão, Névis,
Trinidad e Tobago, Granada e Santa Lúcia – ilhas do
Caribe que, no total, abrigam apenas 160 brasileiros
e mantêm um comércio exterior irrisório com o Brasil.
A série destaca que cada uma dessas embaixadas tem o custo médio de R$ 1 milhão por ano, fora o
salário dos funcionários. Na balança comercial, temos
que em 2012 o Brasil exportou US$ 1,8 bilhão para os
cinco países – apenas 0,78% das exportações totais
do País – e importou US$ 692,5 milhões, o equivalente
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a apenas 0,31% das importações brasileiras. “Não há
comércio intenso. Não há brasileiros praticamente. O
que há é um plano, uma tentativa”, assume o próprio
embaixador em Granada, Ricardo Vieira Diniz.
Em um de seus capítulos, a série de O Tempo
afirma que “falta trabalho e sobra política” nessas embaixadas do Caribe. Isso porque o número de turistas
brasileiros também é irrisório e não há, por exemplo,
exigência de vistos para entrada nessas ilhas. Também
é baixa a procura por serviços prestados por embaixadas, como a emissão de passaportes, certidões e
outros documentos.
Os embaixadores justificam a existência dessas
representações pela necessidade de aproximação
entre o Brasil e os países do Caribe – confirmando a
intenção do Governo brasileiro de estabelecer uma
hegemonia nas Américas do Sul e Central.
As reportagens traçam um raio x da política externa brasileira, mostrando que o Brasil tem representação (embaixadas, consulados ou escritório) em 194
países. Entretanto, mostram discrepâncias como o fato
de Taiwan, que negocia US$ 5,5 bilhões com o Brasil,
contar apenas com um escritório comercial.
Interessante também ressaltar que o orçamento
do Ministério das Relações Exteriores saltou de R$
297 milhões, em 2002, para R$ 2,2 bilhões, neste ano.
Mas apenas 37 dos 210 consulados e embaixadas dão
transparência a seus gastos.
Assim, a série nos leva a questionar os rumos
da política externa brasileira. Ao que parece, além da
Aliança Bolivariana, a intenção é seguir as diretrizes
do Foro de São Paulo, de 2005, quando partidos de
esquerda se dispuseram a fazer oposição aos Estados
Unidos e à Europa Ocidental.
Como avaliam especialistas ouvidos pelos repórteres de O Tempo, temos uma política externa equivocada, que prioriza a ideologia partidária. Como afirma
o chanceler Luiz Felipe Lampreia, abrir embaixadas
nessas ilhotas é “megalomania diplomática”.
De minha parte, além de sempre ter me posicionado contrário à abertura dessas embaixadas, levando
essa discussão à Comissão de Relações Exteriores do
Senado, que presidia àquela época, apresentei aqui a
esta Casa projeto para que a abertura de postos diplomáticos passe por aprovação do Congresso Nacional.
Seria, a meu ver, uma forma de coibir abusos como os
tão bem retratados pela série Desperdício no Paraíso.
Era o que tinha a dizer, reiterando a solicitação
para que, por seu importante teor e para que sirvam
de alerta, as referidas reportagens sejam inseridas
nos Anais desta Casa.
Muito obrigado.
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REPORTAGENS A QUE SE REFERE
O ORADOR
Brasil sustenta embaixadas ociosas em ilhas do
Caribe
Apertadas entre o mar do Caribe e o Atlântico
estão localizadas 5 pequenas ilhas paradisíacas – Barbados, Granada, Santa Lúcia, São Cristovão e Névis
e Trinidad e Tobago –, cujas populações somadas não
alcançam o número de habitantes de Belo Horizonte.
Por lá, o turismo brasileiro é, até o momento, apenas um desejo governamental. O comércio das ilhotas
com o Brasil é irrisório. Juntas, elas não conseguem
alcançar 1% do total das exportações brasileiras. No
ano passado, uma delas, Granada, vendeu para o
Brasil o correspondente a US$ 651, valor insuficiente
para se comprar um iPhone 5. Cifra que dificilmente
poderá ser muito ampliada, considerando que o que
as ilhas mais produzem é banana e coco.
Nada disso impediu, porém, que, desde de 2006,
durante o segundo mandato do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, um plano de ampliação das relações diplomáticas colocasse as ilhas caribenhas como
prioridade, o que também aconteceu com o continente
africano, no início dos anos 2000.
Em recente evento, realizado em São Paulo com
o nome de “2003-2013 – Uma nova política externa”,
o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota,
confirmou a política exterior que fez o Brasil intensificar o diálogo com vários países e grupos de nações,
especialmente os do Eixo Sul-Sul e emergentes, mas
não apresentou justificativas convincentes.
“Abrimos embaixadas em cada um dos países
do Caribe para o desenvolvimento de projetos e também para a celebração de um passado comum, como
a escravidão, o que nunca tinha feito parte da nossa
agenda”, disse o ministro.
A estratégia, porém, parece não considerar importante o fato de apenas 160 brasileiros viverem nas
cinco ilhas que abrigam as embaixadas – três delas
criadas na gestão de Lula. Também desconsidera que
o número de turistas é ainda menos relevante, já que
não há um fluxo regular de brasileiros, nem sequer
rotas áreas entre o Brasil e as ilhas.
Somente no ano passado, foi criada uma linha
direta entre Guarulhos (São Paulo) e Barbados, que
ainda está em experimentação. Atualmente, a empresa aérea tem a garantia do pagamento integral do voo
pelo governo de Barbados, mesmo que nem todas as
passagens sejam vendidas. Essa ligação, no entanto, ainda não foi capaz de ampliar o turismo entre os
países. Segundo estimativas otimistas, cerca de 500
brasileiros visitam Barbados por ano.
Custo Alto
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O número de turistas é ainda menor nas outras
ilhas, onde os brasileiros somente podem ter acesso
passando por Miami (EUA). Outra alternativa é embarcar por uma linha doméstica a partir de Barbados,
cuja passagem de ida e volta para uma das outras ilhas
custa, em média, US$ 500. É o mesmo preço dos bilhetes de ida e volta de Guarulhos para Barbados, o
que faz com que o custo do transporte seja dobrado
para quem mora aqui.
Melhorar as condições de acesso a essas ilhas
é uma das prioridades das embaixadas brasileiras
localizadas no Caribe. Elas tentam, junto com os governos locais e com as empresas aéreas, repetir o
acordo fechado com Barbados, mas ainda não obtiveram sucesso.
Apenas em nome de uma aproximação
Carla Kreefft
Os embaixadores brasileiros nas ilhas caribenhas
confirmam que a existência das embaixadas não está
relacionada ao número de brasileiros que visitam ou moram na região. Eles também confirmam que não há um
comércio significativo entre o Brasil e aqueles países.
“Não há comércio intenso. Não há brasileiros
praticamente. O que há é um plano, uma tentativa. Ao
estarmos aqui, abrimos um canal catalisador, que vai
potencializar o nosso relacionamento”, afirma o embaixador brasileiro em Granada, Ricardo André Vieira Diniz.
“Ainda não há uma relação comercial, mas vai
ter – especialmente nas áreas de agricultura e de turismo. Há um potencial enorme de cooperação técnica.
Eles precisam de alternativas que não seja apenas a
Inglaterra”, analisa o embaixador brasileiro em Santa
Lúcia, Joaquim Augusto Whitaker Salles.
Comércio
De acordo com dados oficiais do governo brasileiro, em 2012, o Brasil exportou US$ 1,8 bilhão aos
cinco países – Barbados, Granada, Santa Lúcia, São
Cristóvão e Névis e Trinidad e Tobago –, o equivalente a
0,78% dos US$ 242,5 bilhões de exportações totais do
país. Do outro lado, o Brasil importou dessas ilhas US$
692,5 milhões – o que equivale a 0,31% de todas as
importações brasileiras no ano passado, que somaram
US$ 223,1 bilhões. Um caso interessante expressa a
insignificante relação comercial entre Brasil e Granada.
Em 2012, o Brasil exportou US$ 637 mil para o país
caribenho e importou a soma de US$ 651. Os produtos mais negociados são alimentícios, especialmente
carnes, e químicos, incluindo fertilizantes agrícolas.
Salários altos e uma boa lista de benefícios
Carla Kreefft e Rodrigo Freitas
Enviada especial
Caribe. A manutenção de uma embaixada em
outro país envolve uma estrutura de recursos humanos
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e materiais que não é pequena, por menor que seja
a representação diplomática. Por ano, embaixadas de
pequeno porte, como as das cinco ilhas caribenhas,
consomem, em média, US$ 430 mil – algo em torno
de R$ 860 mil, sem contar a remuneração dos embaixadores e outros diplomatas dos postos.
Um embaixador brasileiro tem salário médio de
R$ 20 mil, mas esse valor pode ser ampliado para o
dobro considerando que aquele que presta serviço no
exterior tem mais benefícios do que quem trabalha em
Brasília. A maioria desses benefícios é considerada
verbas indenizatórias, sob as quais não incidem o Imposto de Renda (IR). Fazem parte da lista de benefícios
a indenização de representação exterior, a restituição
dos valores pagos para educação de filhos menores
de idade e dos custos de estudos complementares
do embaixador, a restituição com despesas médicas
e odontológicas e com transporte.
Além de tudo isso, o embaixador ainda tem direito a moradia e carro, empregados domésticos como
motorista, cozinheira, arrumadeira e jardineiro. Todos
esses custos são pagos com recursos do orçamento
da embaixada. Os servidores do Ministério das Relações Exteriores que prestam serviço nas embaixadas
também recebem verbas indenizatórias para custear
despesas com moradia, transporte, escola de filhos
menores, assistência médica e odontológica.
O salário inicial na carreira da diplomacia brasileira
é de R$ 12.962,12, mas o valor é aumentado com as
promoções. O primeiro cargo é o de terceiro-secretário
que, promovido, passa a segundo-secretário, primeiro-secretário, conselheiro, ministro de segunda classe
e ministro de primeira classe, que corresponde ao
posto de embaixador. Normalmente, nas embaixadas
do Brasil no exterior prestam serviço o embaixador e,
pelo menos, mais um ou dois diplomatas, além dos
servidores contratados na localidade.
Atualmente no Brasil, segundo o Transparência
Brasil, são cerca de 130 embaixadores prestando serviço fora do país – como responsáveis por embaixadas
ou prestando serviços em organismos internacionais.
Considerando os pagamentos referentes à folha de
maio, o salário bruto médio oscila entre US$ 10 mil e
US$ 13 mil (R$ 20 mil e R$ 26 mil). Porém, quando é
somada a verba indenizatória, que varia de US$ 5.000
e US$ 8.000 (R$ 10 mil e R$ 16 mil), os vencimentos
vão de cerca de R$ 32 mil a R$ 42 mil, resultando
em uma média de R$ 37 mil – maior do que o teto no
país, que é R$ 26.723,13, valor da remuneração dos
ministros do Supremo Tribunal Federal e da presidente
Dilma Rousseff. Somando a remuneração com a verba indenizatória, a maioria dos embaixadores ganha
mais do que o teto.
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Além de receber altos salários, os diplomatas brasileiros que estão no exterior pagam menos Imposto
de Renda. Em vez de pagar uma alíquota de 27,5%
sobre a remuneração, como ocorre com boa parte dos
trabalhadores no Brasil, os servidores do governo federal no exterior têm desconto médio de apenas 9%.
O benefício foi assegurado pela Lei 9.250, em 1995.
A legislação diz que a base de cálculo mensal para
a cobrança do imposto incide sobre apenas 25% do
total de rendimentos. Segundo a Receita Federal, os
75% restantes são isentos da tributação. Os valores
recebidos pelos diplomatas que prestam serviço fora
do Brasil são ajustados de acordo com o câmbio da
moeda corrente do país onde estão instalados.
Orçamento. As embaixadas do Brasil no exterior
têm seus gastos anuais previstos na Lei Orçamentária.
Os recursos são destinados ao pagamento de salários
de servidores contratados na localidade, de aluguéis de
imóveis para instalação da embaixada e da residência
do embaixador, de gastos com combustível, além de
manutenção das embaixadas.
Saiba mais sobre a carreira diplomática
– Diplomatas e embaixadores. Os critérios de promoção dos diplomatas são a antiguidade e o merecimento, em decorrência
dos quais varia o tempo de progressão na
carreira. O salário inicial de um diplomata é
de R$ 12.962,12.
– Escalada. A ascensão a ministro de
primeira classe (embaixador) demora cerca de
20 anos. A carreira tem seis níveis hierárquicos
bem- definidos: terceiro-secretário, segundo-secretário, primeiro-secretário, conselheiro,
ministro de segunda classe e ministro de primeira classe, que corresponde ao cargo de
embaixador. O diplomata tem que permanecer
de três a quatro anos em cada um dos níveis.
– Classificação. Existem quatro classes
de países: A, B, C e D. Como regra, postos
A são os mais relevantes para a política externa enquanto o D apresenta maior grau de
dificuldade.
Ilhas do Caribe têm embaixadas de classes C e D
Carla Kreefft
Enviada especial
O Ministério das Relações Exteriores classifica
os postos no exterior em quatro categorias de acordo
com a sua localização e seu interesse do Brasil em
manter relações com o país.
Assim, a categoria A é referente aos países desenvolvidos e está reservada para as embaixadas dos
Estados Unidos e da Europa Ocidental. A categoria B
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abrange países com os quais o Brasil já mantém algum tipo de relação diplomática e não há dificuldades
significativas. Os países em que há maiores problemas
para manutenção de uma representação, como localização, possibilidade de acidentes naturais e relação
diplomática ainda incipiente, são classificados como
C. Na categoria D estão as nações onde existe risco
de conflitos ou em que as condições de vida não são
consideradas boas. Os países do Caribe se encaixam
na categorias C e D. Nos postos C, o tempo de permanência será contado em dobro. Nos postos D, em
triplo, mas apenas depois de completado o primeiro
ano de serviço no local.
Todo diplomata é obrigado a servir, em algum
momento da carreira, em postos C ou D. Mas, como
recompensa, seguirá depois para os postos A.
Embaixadas no Caribe ignoram interesse econômico do país
Carla Kreefft
Enviada especial
Caribe. Um exemplo da falta de zelo com o dinheiro público é o que mostra na série intitulada “Desperdício no Paraíso”, publicada pelo jornal O TEMPO durante
uma semana. As reportagens mostram a criação, por
parte do governo federal, de embaixadas em pequenas e paradisíacas ilhas do Caribe, que não recebem
turistas brasileiros, não possuem relações comerciais
e nem mesmo possuem alguma identidade cultural
com o Brasil. São países colonizados por ingleses e
que, mesmo após a recente independência, mantêm
tradições e costumes britânicos.
Além de desnecessária, como mostra a primeira
reportagem da série, a manutenção dessas representações diplomáticas é cara. Somente o salário médio
de um embaixador que presta serviço no exterior é de
R$ 37 mil, considerando a soma dos vencimentos e
das verbas indenizatórias. Eles ganham mais do que
o teto em vigor no país, que é de R$ 28.059,29. Além
dos altos salários, os embaixadores ainda têm direito
a moradia, carro e empregados domésticos custeados pelos orçamentos de suas embaixadas. No caso
do Caribe, o orçamento anual das embaixadas vai de
US$ 300 mil a US$ 480 mil – os valores não incluem
a remuneração de embaixador e de outros diplomatas,
que é paga por meio do orçamento do Ministério das
Relações Exteriores.
Na segunda reportagem é retratada a política
externa do governo federal, do primeiro mandato do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até o momento, que prioriza a criação de embaixadas em paraísos
caribenhos em detrimento do fortalecimento das relações com outras nações que, do ponto vista da economia mundial, são mais relevantes. Esse é o caso,
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por exemplo, de Taiwan, ilha que integra os chamados
Tigres Asiáticos e mantém um comércio com o Brasil
de US$ 5,5 bilhões – mais do que o dobro dos negócios entre o Brasil e as cinco ilhas caribenhas.
Em outra matéria serão mostradas as realidades
das embaixadas de Barbados, Granada, Santa Lúcia,
São Cristóvão e Névis e Trinidad Tobago. As estruturas, o funcionamento das representações e as alegações dos embaixadores para justificar a manutenção
de suas representações serão abordadas.
A série ainda traz os interesses do governo petista
nessas embaixadas. O pano de fundo está diretamente
relacionado com a chamada política bolivariana, que
une as gestões de países como Venezuela, Cuba e
Brasil com o objetivo de estender suas influências e
formar um bloco de esquerda hegemônico na América Latina e Caribe. Especialistas criticam os rumos da
política externa brasileira.
No penúltimo dia da série, na quinta-feira, são
apresentadas as ilhas sob um olhar brasileiro. E na
sexta-feira, as características naturais das ilhas e o
potencial turístico são os focos centrais da reportagem.
O percurso da reportagem
O trabalho da equipe de reportagem do jornal O
TEMPO para elaboração da série “Desperdício no Paraíso” começou no dia 7 de julho, quando a editora de
política, Carla Kreefft, e a fotógrafa Mariela Guimarães
embarcaram, acompanhadas de três pilotos, em um
jato executivo rumo ao Caribe. Depois de passar por
Goiânia, Santarém e Boa Vista, a equipe chegou, na
segunda-feira, a Barbados. No dia seguinte, já estava
em Granada, onde os jornalistas foram obrigados a
permanecer porque não havia condições de decolagem
– a região foi atingida por uma tempestade tropical. A
próxima parada foi em Santa Lúcia e, na quinta-feira, a
equipe já estava em São Cristóvão. Trinidad e Tobago
foi a última ilha a ser visitada. Todos os embaixadores
foram entrevistados.
O que se quer?
“A pergunta que se faz, depois de visitar as embaixadas brasileiras em pequenas ilhas do Caribe é
a seguinte: ‘O que o Brasil pretende com sua política
exterior?’. É difícil entender qual é a importância da
aproximação entre o país e essas ilhas que justifiquem
os altos gastos para a criação e a manutenção de representações diplomáticas que, mesmo que não sejam
luxuosas, geram despesas consideráveis. É um recurso
que poderia ser muito melhor empregado em setores
carentes, como a saúde e a educação. Um olhar mais
atento é capaz de perceber interesses muito diferentes daqueles que deveriam verdadeiramente motivar
relações internacionais saudáveis”, Carla Kreefft (editora de Política)
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Lula deu prioridade ao Caribe e à África
Carla Kreefft
Enviada especial
Caribe. O questionamento sobre a manutenção
de embaixadas brasileiras nas ilhas Barbados, Granada, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis e Trinidad e
Tobago se revela pertinente ao se observar que outros
países, de porte semelhante ao das nações caribenhas e com relações comerciais mais intensas com o
Brasil, possuem apenas um escritório de representação comercial. A ideia de expandir a política externa
brasileira ao Caribe e principalmente à África ganhou
corpo nos dois mandatos do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, quando 40 embaixadas foram abertas.
A consequência disso foi a não priorização de outras
áreas importantes do ponto de vista econômico.
Esse é o caso, por exemplo, de Taiwan, que, em
2012, importou do Brasil US$ 2,34 bilhões (0,97% de
todas as exportações brasileiras) e exportou US$ 3,16
bilhões (1,42% do total de importações). O valor total
do comércio exterior entre os dois países foi de US$
5,51 bilhões – mais do que o dobro dos negócios entre
o Brasil e as cinco ilhotas caribenhas, que somaram
US$ 2,49 bilhões.
Conhecido por ser um dos quatro Tigres Asiáticos, Taiwan é a 26ª maior economia do mundo, e sua
indústria de tecnologia desempenha um papel-chave
na economia global. Mas a ilha conta com apenas um
escritório comercial do Brasil. Por lá, segundo estimativas publicadas pela Subsecretaria Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior (SGEB), do Ministério
das Relações Exteriores, vivem cerca de mil brasileiros
– número seis vezes maior que o da população brasileira que vive nas cinco ilhas caribenhas visitadas pela
reportagem de O TEMPO. Segundo informações das
próprias embaixadas, moram naquelas ilhas cerca de
160 cidadãos do Brasil.
Se a justificativa para abrir embaixadas era incrementar o comércio exterior com o Caribe, os números
comprovam o fracasso da empreitada inaugurada no
segundo mandado do governo Lula, quando foram
criadas as representações em Santa Lúcia, em São
Cristóvão e Névis e em Granada. Em nota, o Itamaraty afirmou que “a abertura de novas embaixadas se
insere no esforço de ampliar a presença externa do
Brasil proporcionalmente à crescente importância do
país no cenário internacional”.
Números. Atualmente, o Brasil tem 141 embaixadas, 61 consulados, 11 vice-consulados e 13 missões
junto a organismos internacionais. No total, segundo o
Ministério das Relações Exteriores, a representação
diplomática brasileira está presente em 194 países.
Algumas nações têm mais de uma modalidade de
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representação do país, como os Estados Unidos, por
exemplo, que têm embaixada e consulados.
Para efeito de comparação, a Alemanha está representada em 197 países – apenas três a mais que
o Brasil. São 153 embaixadas, 55 consulados gerais e
seis consulados, 12 representações multilaterais, três
representações estrangeiras e uma representação não
oficial, segundo dados da assessoria de imprensa do
governo alemão. (Com Rodrigo Freitas)
Orçamento do Itamaraty cresce 755% em 11 anos
Outro fator que comprova como o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva agiu em prol de expandir a
presença brasileira em solo estrangeiro – principalmente em territórios pouco explorados como a África
e o Caribe – é o crescimento dos gastos do Itamaraty
ao longo dos últimos 11 anos.
Em 2002, o orçamento era de R$ 297,5 milhões,
de acordo com um relatório elaborado naquele ano pelo
Ministério do Planejamento. Neste ano, o orçamento é
de R$ 2,2 bilhões, de acordo com a Lei de Orçamento
Anual (LOA). O aumento da verba orçamentária é de
755% nesses 11 anos de intervalo.
Apesar de manter o nível de gastos dos últimos
anos, a presidente Dilma Rousseff freou o lançamento
das embaixadas brasileiras. Em seus dois anos e meio
de governo, foram criadas apenas oito, de acordo com
o Itamaraty. Dilma também congelou um concurso público para vagas no ministério.
Falta trabalho e sobra política nas embaixadas
do Caribe
Carla Kreefft – Enviada especial ao caribe
Localizadas em um cenário cinematográfico, as
embaixadas do Brasil em cinco ilhas caribenhas – Barbados, Trinidad e Tobago, Granada, Santa Lúcia, São
Cristóvão e Névis – têm características muito semelhantes, mas talvez a que mais chame a atenção seja
a ociosidade, que custa aos cofres brasileiros cerca
de R$ 9,15 milhões anuais.
A quantidade de visitantes brasileiros não é registrada porque não é necessário visto, mas as próprias
embaixadas informam que o número é irrelevante. Os
turistas, normalmente integrantes de cruzeiros que
viajam por toda a região do Caribe, nem chegam a desembarcar nessas ilhas. Também não existe demanda
relacionada aos brasileiros que residem lá – cerca de
160 apenas. A maioria trabalha nessas localidades ou
se casou com nativos. Assim, a procura por certidões,
passaportes e outros documentos, que é a função primordial de uma embaixada, é quase inexistente.
Entretanto, os embaixadores justificam a existência das representações pela necessidade de aproximação entre o Brasil e os países do Caribe, o que
confirma a intenção do governo petista de estabelecer
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uma hegemonia nas Américas do Sul e Central em
parceria com outros países, como Cuba e Venezuela,
reforçando assim a chamada política bolivariana, que
pretende criar um bloco de gestões de esquerda no
eixo Sul-Sul em oposição às relações com o hemisfério Norte.
Os discursos dos embaixadores são muito parecidos e apontam para “a importância de o Brasil se
colocar como uma alternativa para as ilhas do Caribe”,
que, até o momento, têm como referência os Estados
Unidos e os países europeus colonizadores – Inglaterra e França.
Granada
Em uma linda casa no alto de uma montanha e
com uma vista privilegiada para o mar do Caribe, está
instalada a embaixada do Brasil em Granada. Na parte
de baixo do imóvel funciona a embaixada, e, no andar
superior, está a residência do embaixador Ricardo André Vieira Diniz. Em uma sala simples mas confortável,
ele explicou que a embaixada foi criada em 2009, durante o segundo mandato do ex-presidente Lula, mas
se consolidou efetivamente em 2011.
O embaixador confirmou a ausência de comércio significativo entre os dois países. Segundo dados
oficiais do governo federal, em 2012, o Brasil exportou
US$ 637,5 mil para Granada e importou US$ 651, valor
insuficiente para comprar um iPhone 5, por exemplo. Ele
ainda reconheceu que o turismo brasileiro em Granada
é insignificante e que não há brasileiros no país, além
dos acompanhantes de funcionários da embaixada.
Apesar do quadro de inércia, a embaixada brasileira em Granada custa aproximadamente R$ 1,26
milhão por ano, considerando a remuneração do embaixador, de um diplomata (o secretário da embaixada)
e o orçamento da representação, que é de US$ 300
mil. O recurso é utilizado para o aluguel do imóvel, o
pagamento dos oito servidores locais, das despesas
com material de escritório e limpeza, do combustível
do carro do embaixador e o custeio de forma geral.
“Estávamos muito longe de uma região que é
localizada muito perto de nós. Há uma preocupação
política de ocupar esse espaço. Abrimos um canal
catalisador que vai potencializar nosso relacionamento”, justificou Ricardo Diniz, num discurso muito vago.
Ele ainda destacou a tentativa de criar um voo direto
para a ilha para estimular o turismo. Mas os esforços,
dois anos depois de iniciados (2011), até agora, não
foram bem-sucedidos. “Estamos propondo o acordo
‘céus livres’”, disse.
Conheça o embaixador Ricardo Diniz
Formação. Tem 57 anos e é formado em física e
filosofia pela The American University e com mestra-
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do em economia, concluído no ano de 1982. Está no
Itamaraty desde 1986.
Serviço. Já atuou em representações brasileiras
em Islamabade, em Kuala Lumpur e em Roma, como
secretário. Foi cônsul geral adjunto em Miami e conselheiro em Montevidéu.
São Cristovão
A embaixada brasileira em São Cristóvão e Névis
é a mais recente da cinco visitadas pela reportagem.
Foi criada em 2010, durante o governo Dilma Rousseff e, no momento, aguarda a chegada de um novo
embaixador. Ele já foi nomeado, mas só deve assumir
o posto em agosto. Até lá, o comando está a cargo da
ministra conselheira Ellen Barros, que foi quem recebeu a reportagem. A representação funciona em uma
casa em Basseterre, capital do país, ampla e recém-reformada.
Adotando o mesmo discurso de que o importante
é o Brasil estar presente na região, Ellen Barros diz que
a ausência de comércio e turismo entre o Brasil e a
ilha não é motivo para não se manter uma embaixada
no local. Mesmo sabendo que, em todo o ano passado, o Brasil exportou apenas US$ 2,53 milhões para
São Cristóvão e Névis e importou a bagatela de US$
593,1 mil. “O Brasil está crescendo tanto que naturalmente vai ocupar um espaço que antes não tinha. O
Brasil esteve de costas para o Caribe. Essa realidade
está mudando. Mas isso demora tempo. Veja o que
aconteceu entre o Brasil e a África”, diz referindo-se
ao fortalecimento das relações comerciais entre eles
desde 2000.
Na representação trabalham dois servidores do
Itamaraty, incluindo a ministra conselheira, e mais cinco
contratados na própria ilha. O gasto anual da embaixada é de aproximadamente R$ 1,94 milhão, incluindo o
vencimento do embaixador já nomeado, o de Ellen e de
mais um diplomata. O orçamento anual da embaixada
é de US$ 480 mil, gastos com custeio, manutenção
e aluguel de imóvel. Questionada se o investimento
era necessário, a ministra conselheira respondeu de
forma categórica: “A gente não é um negócio. A gente
não é uma empresa. Não tem que se manter somente os postos autossustentáveis. A contabilidade não é
essa. Os nossos investimentos não são palpáveis. É
algo difuso.” Atualmente vivem na ilha apenas quatro
brasileiros, sendo uma delas uma freira em trabalho
missionário.
Conheça o embaixador Douglas Wanderley
Formação. Tem 57 anos e graduou-se em relações internacionais pela UnB e ingressou na carreira
de diplomata, após ter concluído o curso do Instituto
Rio Branco.
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Serviço. Atuou na chancelaria, na administração
federal, em Brasília e no exterior. Trabalhou nas pastas
da Indústria, Comércio e Turismo e da Justiça. Atuou
ainda em Rivera e, recentemente, assumiu o escritório
de representação no Nordeste.
Santa Lúcia
Em Santa Lúcia, a embaixada foi criada em 2008,
também no governo do ex‑presidente Lula. Até então funcionava na ilha apenas um consulado. Desde
2011, comanda a representação diplomática Joaquim
Augusto Whitaker Salles. À reportagem de O TEMPO,
Whitaker confirmou que a demanda de brasileiros na
embaixada é ínfima – são cerca de cinco vivendo na
ilha – e que não existe relação comercial entre o Brasil e Santa Lúcia. “Mas ainda vai ter, especialmente
na agricultura”, justificou. Em 2012, o Brasil exportou
US$ 1,25 bilhão para Santa Lúcia e importou US$ 59
mil. Mas, mesmo com números irrelevantes na área
do comércio, ele vê necessidade de o país ter uma
embaixada na ilha: “A embaixada é necessária, sim.
Há um potencial enorme de cooperação técnica. Eles
(a população de Santa Lúcia) precisam de uma alternativa que não seja a Inglaterra.
Então há amplas possibilidades e probabilidades”.
O turismo, segundo ele, é uma dessa possibilidades,
mas não soube informar dados sobre número de visitantes brasileiros que chegam às ilhas e confirmou
que, no momento, o volume é muito pequeno. Ainda
na tentativa de justificar a existência de um órgão diplomático na região, Whitaker citou discussões visando à criação de uma rota aérea entre Brasil e Santa
Lúcia. “É uma solução via outro país caribenho. Isso é
fundamental para a ilha porque o mercado brasileiro é
grande e bom para eles”, afirmou sem dar detalhes. O
valor do orçamento anual da embaixada não foi informado nem está disponível no site Transparência nem
no do Itamaraty, mas, considerando-se um valor médio de US$ 430 mil, o custo total da representação por
ano, incluindo os salários do embaixador e de quatro
servidores do Itamaraty, é de R$ 2,28 milhões.
Conheça o embaixador Joaquim Whitaker
Formação. Tem 69 anos e é ministro de segunda
classe do quadro especial do Ministério das Relações
Exteriores. O embaixador brasileiro em Santa Lúcia
nasceu em São Paulo (SP) e é servidor do Itamaraty
desde o ano de 1970.
Serviço. No exterior, ocupou os cargos de cônsul-adjunto em Los Angeles, nos EUA, foi conselheiro em
missão junto à ONU, cônsul-geral em Hamburgo, Alemanha, embaixador em Nairóbi, no Quênia, e cônsul-geral na Cidade do Cabo, África do Sul.
Trinidad e Tobago

Agosto de 2013

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ao contrário das outras ilhas do Caribe, Trinidad
e Tobago não vivem do turismo. O país tem uma economia sustentada pela indústria e possui embaixada
brasileira desde a década de 60. Paulo Bozzi é o responsável pela representação diplomática. Hoje, são
cerca de 115 brasileiros morando no país, além de
outros seis que são funcionários da embaixada e suas
esposas. Os brasileiros que vivem lá são, de forma geral, pessoas que receberam propostas de trabalho de
grandes indústrias multinacionais, como a Arcelor, ou
que se casaram com nativos.
O embaixador destacou a importância econômica da ilha, o que, segundo ele, justifica o interesse do
Brasil. “Trinidad e Tobago são duas ilhas boiando sobre óleo e gás”, disse, lembrando que o país é o maior
fornecedor de gás para os Estados Unidos. Apesar do
otimismo do embaixador, o Brasil exportou para as ilhas,
em 2012, US$ 601,51 milhões e importou US$ 690,40
milhões, o que não alcança 0,3% da carteira brasileira.
Apesar de existir há cinco décadas, a embaixada
não tem um objetivo comercial definido. “A embaixada
não tem metas específicas. O objetivo é identificar os
gargalos e fazer a aproximação. Diplomacia é isso: a
presença e a palavra. Se você não estiver presente,
vai simplesmente ser desconhecido solenemente. E o
Caribe é importante”, destacou Bozzi.
A embaixada, localizada em uma casa grande
e ampla, na cidade de Port of Spain, é a mais estruturada das cinco visitadas pela reportagem. Logo na
entrada, um balcão e uma placa informando o horário
de funcionamento indicam que há atendimento diário ao público – todos os dias, das 9h às 17h. São 12
funcionários ao todo, sendo cinco deles do Ministério
de Relações Exteriores, incluindo o embaixador, e
outros sete contratados na própria ilha. Considerado
o orçamento anual médio de US$ 430 mil, os salários
do embaixador, de dois diplomatas e de mais três servidores do Ministério das Relações Exteriores, o custo
da embaixada por ano é de R$ 1,88 milhão.
Conheça o embaixador Paulo Bozzi
Formação. O embaixador brasileiro tem 65 anos
e é bacharel em ciências econômicas pela Cândido
Mendes do Rio de Janeiro. Ingressou na carreira diplomática em 1976, por concurso público, tornando-se
terceiro-secretário em 1977.
Serviço. No exterior, exerceu, entre outros, os
cargos de cônsul geral em Caiena (2003-2005), de
cônsul geral adjunto em Buenos Aires (2005-2008)
e de conselheiro em Tóquio (2001-2003) e em Berna
(1997-2001).
Barbados
Em Barbados, o Brasil mantém a embaixada desde a década de 80. Ela funciona em uma casa ampla e
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bem-localizada em Bridgetown, onde a reportagem foi
recebida pelo embaixador Appio Claudio Acquarone. A
embaixada conta com quatro servidores do Ministério
das Relações Exteriores, além do próprio embaixador
e de outros cinco funcionários contratados na própria
ilha. Considerando os salários do embaixador, de dois
diplomatas, de dois servidores do ministério e um orçamento anual médio de US$ 430 mil, o custo da representação é de R$ 1,79 milhão por ano. Questionado
sobre esses gastos, Accquarone disse apenas que a
estrutura que comanda é mediana. “Temos de dez a
12 pessoas trabalhando. Não é uma embaixada que
custa muito e não é pequena como as que estamos
abrindo em outros países”, explicou, sem detalhar o
valor do seu orçamento.
Depois de confirmar que Barbados não é um
mercado representativo para o Brasil (o saldo da balança entre os dois países é de US$ 14,8 milhões),
que o turismo da ilha é alimentado quase que exclusivamente pelos Estados Unidos e alguns países da
Europa e que, hoje, cerca de apenas 35 brasileiros vivem na ilha, o embaixador disse que a ideia de manter
a representação ali tem “um cunho político”. “O Brasil
assume um papel de relevância na América. É mais
uma ideia de interagir com áreas onde não estávamos
presentes”, disse.
Acquarone explica que uma das funções da embaixada é ampliar as relações do Brasil na região e cita
dois exemplos: a tentativa de organizar um centro de
pesquisa em parceria com a Universidade das Ilhas
Ocidentais e as negociações para criação de um voo
direto entre São Paulo (Guarulhos) e Barbados, uma
vez por semana, para estimular o turismo. A linha já
está em funcionamento e é subsidiada pelo governo da
ilha. Assim, mesmo que nem todas as cadeiras sejam
vendidas, a empresa recebe o valor do voo completo. O
centro de pesquisa é ainda uma promessa. “Queremos
cooperar com o governo de Barbados e compartilhar
novas tecnologias já desenvolvidas no Brasil”, disse.
Conheça o embaixador Appio Acquarone
Formação. Tem 64 anos e é advogado formado
pela Universidade Cândido Mendes. No Instituto Rio
Branco, fez o curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas
(1984) e o curso de Altos Estudos (1999). É ministro
de segunda classe desde 2004.
Serviço. Foi assistente na Divisão da Organização
dos Estados Americanos, cônsul adjunto em Buenos
Aires, conselheiro em Ottawa, conselheiro em Haia,
coordenador geral de Privilégios e Imunidades, e embaixador em Dar-Es-Salaam, na Tanzânia.
Criação de embaixadas reforça união da esquerda populista
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Caribe. Os reais objetivos do governo petista
ao criar novas embaixadas em ilhas do Caribe, que
não possuem relações comerciais com o país, não
recebem turistas brasileiros nem possuem residentes
naturais do Brasil, estão diretamente relacionados a
uma política externa que visa fortalecer a chamada
aliança bolivariana. Trata-se da união de países que,
atualmente comandados por governos de esquerda,
querem estender suas influências por todo o chamado
Sul-Sul, eixo formado por nações da América do Sul,
do Caribe, da África e a Índia. A meta é criar um bloco
hegemônico socialista para fazer oposição à influência
dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, responsáveis, segundo a esquerda populista, pela expansão
das políticas neoliberais por todo o mundo.
O embrião dessa estratégia surgiu em 1990,
quando foi criado o Foro de São Paulo – uma união
de partidos, incluindo o Partido dos Trabalhadores
(PT) e o Partido Comunista Cubano, organizações e
movimentos de esquerda que pretendia, naquele momento, barrar o neoliberalismo. A primeira reunião do
foro aconteceu em São Paulo, daí o seu nome, e teve
como decisão mais importante reverter o isolamento
de Cuba e retomar bandeiras socialistas, que estavam
desgastadas com o fim da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
A partir daí, e com a chegada de Luiz Inácio Lula
da Silva à Presidência da República, políticas que eram
tratadas no âmbito de partidos e movimentos passaram
também a ser adotadas pelo governo federal. Assim, a
política externa nos dois mandatos do presidente Lula
e, agora, na gestão da presidente Dilma Rousseff, foi
marcada por um expansionismo. Lula criou, em suas
duas gestões, 40 embaixadas. Dilma já abriu outras
oito. De 2003 a 2010, Celso Amorim foi o ministro das
Relações Exteriores do governo Lula. Sua gestão foi
marcada por iniciativas em favor dos blocos de coalizão em torno do Brasil e pela abertura de embaixadas.
Mas o discurso de Lula na celebração dos 15
anos do Foro de São Paulo, em 2005, mostra de forma inequívoca o direcionamento político. “O Lula que
vocês conheceram há 15 anos está mais velho, mas
também muito mais experiente e muito mais consciente
do papel que temos que jogar na política da América
do Sul, da América Latina, da África e, eu diria, na nova
concepção de política no mundo inteiro”, afirmou para
uma plateia de militantes de esquerda.
Coincidência ou não, dos países da América Latina, além de Brasil, Venezuela de Chávez e Maduro
e Cuba de Fidel Castro são os únicos que possuem
embaixadas em Barbados, Santa Lúcia, São Cristóvão
e Névis e Granada. Os embaixadores dessas representações, entrevistados pela reportagem, não con-
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firmam abertamente a política de aliança bolivariana,
mas falam da importância de o Brasil estar presente
no Caribe e ajudar as ilhas a “direcionarem um olhar
para baixo da linha do Equador”.
Trechos da fala de Lula
“Era um continente marcado por golpes
militares, era um continente marcado por ausência de democracia. E hoje nós somos um
continente em que a esquerda deu, definitivamente, um passo extraordinário para apostar
que é plenamente possível, pela via democrática, chegar ao poder e exercer esse poder”
“Alguns, antes de nós, morreram para
que nós chegássemos aonde nós chegamos,
e nós temos consciência do sacrifício que se
fez no Brasil, do sacrifício que se fez no Chile, do sacrifício que se fez na Argentina, do
sacrifício que se fez no Uruguai, do sacrifício
que se fez no Peru, do sacrifício que se fez na
Colômbia, em todos os países”
“As soluções para os problemas do Brasil
não estão apenas dentro do Brasil, as soluções
para os problemas de Cuba não estão só dentro de Cuba, não estão dentro da Argentina...”
“Logo, vamos ter que trazer os companheiros de países africanos para participar
do nosso movimento, para que a gente possa
transformar as nossas convicções de relações
Sul-Sul numa coisa muito verdadeira e não
apenas numa coisa teórica”
Potencial da América do Sul
“A política externa não pode ser simplesmente entendida como um mecanismo
de projeção do Brasil no mundo, ela é um elemento substancial do próprio projeto nacional
brasileiro. Nós não podemos nos pensar fora
do mundo, fora da região”
“Fizemos a aposta de desenvolver um
processo de integração regional. Hoje, a América do Sul ocupa um lugar privilegiado no mundo e talvez ela própria não tenha consciência
perfeita disso. Temos as maiores reservas de
energia do mundo: petróleo, gás e carvão”
Marco Aurélio Garcia
Assessor especial da Presidência da República
Entenda o que é:
Aliança bolivariana: união social, política e econômica entre os países da América Latina e do Caribe, fortemente influenciada por doutrinas de esquerda.
Além de Venezuela, Cuba, Bolívia, aderiram ao bloco
Nicarágua, Dominica, Equador e as ilhas: Antígua e
Barbuda, São Vicente e Granadinas (Caribe). O nome
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é uma referência a Simón Bolívar, revolucionário que
levou Bolívia, Colômbia, Equador, Panamá, Peru e
Venezuela à independência, criando a América Hispânica, no século XVII
Foro de São Paulo: colegiado formado por partidos e movimentos de esquerda que querem reforçar
a aliança bolivariana e fazer oposição à política dos
Estados Unidos e da Europa Ocidental, que chamam
de neoliberalismo
Eixo Sul-Sul: bloco formado pelos países da América Latina, do Caribe, da África, além da Índia, que
tem como perspectiva a cooperação econômica e a
intensificação das relações diplomáticas
Oposição: governo usa Itamaraty a favor do PT
CARIBE. Os gastos de R$ 9,15 milhões com as
embaixadas do Brasil em cinco ilhas do Caribe – Trinidad Tobago, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis,
Granada e Barbados –, conforme mostra O TEMPO
nesta série de reportagens intitulada “Desperdício no
Paraíso”, é criticada pelos líderes da oposição ao governo federal.
O deputado federal e ex-presidente do PSDB
Sérgio Guerra afirmou que na gestão petista o Brasil
perdeu liderança externa. “A diplomacia não tem ajudado o Brasil a melhorar. A pulverização de escritórios
de serviços, de embaixadas e consulados, sem que
esse esforço tenha correspondência nas reais necessidades do país, é o efeito de uma política desprovida
de prioridades e que só serve, na prática, de um discurso que só o PT entende”, afirmou.
O parlamentar tucano ainda lembrou que o quadro
externo não é muito diferente do interno. “É algo ligado
ao discurso de sempre, que o tempo prova ser anacrônico. Uma pena que o Itamaraty também seja contaminado por essa desorientação”, declarou o tucano.
A estratégia do governo petista de reforçar a
aliança bolivariana também é criticada por Guerra. “É
uma estratégia caótica de parceiros caóticos. Isso não
resolve os problemas de dentro do país nem estabelece uma verdadeira política externa que complemente
a interna”, concluiu.
Opinião semelhante tem Mendes Thame, que é
membro da comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. “É mais um
exemplo de instrumentalização do Itamaraty a serviço do PT. Um órgão sério que vem sendo, nos últimos
dez anos, submetido a uma política inconsequente e
irresponsável, que apoia ditadores com um mão e,
com outra, cria problemas comerciais gravíssimos que
afetam a nossa economia e contribuem direta ou indiretamente para a desindustrialização”, afirma.
Segundo ele, a “instrumentalização” do Ministério das Relações Exteriores sufoca as iniciativas do
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Itamaraty que o colocaram, no passado, em posição
de vanguarda, como aconteceu em Kyoto, em 1997,
e no Rio, em 1992. “Essa estratégia faz mal ao país e
desperdiça recursos. A partir de Lula, nossas iniciativas de política externa acabaram”.
Os erros de uma política que prioriza ideologia
partidária
Carla Kreefft
Enviada especial
Caribe. Nesta edição, O TEMPO apresenta, dentro da série “Desperdício no Paraíso”, entrevistas que
reforçam a denúncia de que o Brasil tem investindo
alto para criar e manter embaixadas em pequenas
ilhas do Caribe, onde não vivem brasileiros e não há
um movimento de turistas do país. O comércio entre
o Brasil e as ilhas também é insignificante.
As reportagens publicadas desde o último domingo mostram que a verdadeira preocupação do
governo petista em relação à política externa é ampliar sua influência na América do Sul e no Caribe, tal
como também fazem Venezuela e Cuba, buscando a
criação de um bloco de países comandados por governos de esquerda para fazer o enfrentamento com
os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental,
especialmente Inglaterra, França e Espanha – nações
que colonizaram as ilhas caribenhas.
Essa estratégia da política externa tem total consonância com as deliberações do chamado Foro de
São Paulo. O colegiado, criado em 1990, é formado
por partidos e movimentos de esquerda, incluindo o
PT, e visa expandir o socialismo no mundo a partir da
América Bolivariana.
Nas entrevistas apresentadas hoje, o general
Marco Antônio Felicio explica, com detalhes, o que é
o Foro de São Paulo e quais são as suas pretensões.
Já na conversa com o ex-ministro de Relações Exteriores Luiz Felipe Lampreia, os equívocos da política
de abertura de embaixadas em pequenas ilhas do
Caribe ficam evidentes. Ele aponta alternativas que
seriam menos onerosas e mais eficientes.
Entrevista
“Estão atuando na busca da hegemonia
do fracasso”
O general Marco Antônio Felicio da Silva explica,
com detalhes, o que é o Foro de São Paulo e quais
são as suas pretensões
O general e cientista político, em entrevista para
O TEMPO explica o que é o Foro de São Paulo e como
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ele influencia na política externa do Brasil, que investe
na criação de embaixadas
Carla Kreefft
O senhor identifica na política externa brasileira
um alinhamento entre Brasil, Venezuela e Cuba no
sentido de ampliar as influências da chamada aliança
bolivariana?
Não há dúvidas quanto a tal alinhamento, responsável pela criação do Foro de São Paulo (FSP) pelo
PT, por sugestão de Fidel Castro (Cuba), e apoiada de
imediato pela Venezuela. Não é uma política externa
acertada, pois é política de cunho ideológico, praticada por Lula e Dilma, gestada dentro do Foro de São
Paulo, que fere a soberania brasileira ao submeter o
interesse nacional a interesses estrangeiros, e que renega os princípios constitucionais de independência,
de não-intervenção e de autodeterminação. Agride
as mais caras tradições do Itamaraty de bem servir
ao país. O FSP, presidido por Lula e coordenado por
Marco Aurélio Garcia, realizou o primeiro encontro em
São Paulo, em 1990, com representantes de 48 organizações, partidos e frentes de esquerda da América
Latina e no Caribe. A proposta principal foi discutir
uma “alternativa popular e democrática” ao neoliberalismo. Entretanto, o objetivo estratégico a atingir é
o de recuperar para o comunismo na América Latina
tudo o que foi perdido no Leste europeu, após a queda do Muro de Berlim, em 1989. É a reconstrução da
Internacional comunista soviética. Embora o Foro de
São Paulo tenha sido presidido por Lula até a sua eleição, em 2002, quando passou a presidente de honra
da organização, como presidente do Brasil, ele adotou uma política de favorecimento aos demais países
partícipes do foro, fruto de acordos realizados dentro
do próprio foro e sem aprovação do Congresso, segundo declarações do próprio Lula e, portanto, ilegais.
Assim, Lula desenvolveu uma diplomacia “ditada” pelo
FSP. Traduzindo: política externa de cunho ideológico,
intensamente prejudicial ao Brasil.
Quais são os exemplos dessa política?
A defesa incondicional do governo socialista-bolivariano de Hugo Chávez, na Venezuela, e o apoio a
Evo Morales, na Bolívia – mesmo quando ele contrariou interesses brasileiros – como também a Rafael
Correa, do Equador, as relações sempre especiais
com a tirania cubana, a oposição do Brasil à deposição legal do presidente hondurenho Manuel Zelaya, a
ilegal manobra de exclusão do Paraguai do Mercosul e
a consequente inclusão da Venezuela fazem parte do
alinhamento e dos acordos, nem sempre declarados,
do PT com o Foro.
A criação de embaixadas em pequenas ilhas do
Caribe é uma forma de reforçar essa política?
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Eu diria que é uma consequência natural da busca da consolidação da unidade da América Latina e
do Caribe, preconizada pelo FSP, tendo sido já criada
a comunidade respectiva.
O senhor acredita que os países bolivarianos e
o Brasil estejam preparando um bloco socialista em
oposição à hegemonia dos EUA e dos países da Europa Ocidental?
Não resta dúvida de que há uma articulação desses países nesse sentido. Uma articulação, a meu ver,
liderada pelo Brasil, tendo o PT no governo com um
projeto de poder pelo poder, na busca do retrocesso e
do atraso, na contramão da história. Isso mostra como
a classe política brasileira é incompetente, sem visão
estratégica de país e de mundo, levando, a cada dia e
cada vez mais, o país ladeira abaixo. E a culpa de tal
situação, embora em maior parte caiba ao PT e aos
seus aliados prenhes de benesses, cabe, também, aos
governos que se sucederam nesta chamada ‘Nova República’. Presidentes como Fernando Collor, Fernando
Henrique Cardoso, Lula e a atual governante (Dilma
Rousseff) estão deixando uma herança que será difícil
de ser carregada pelos nossos filhos e netos. Se compararmos o Brasil de 30 anos atrás com a China e a
Índia, verificaremos, hoje, o nosso lamentável fracasso
durante todos esses 30 anos passados.
Quais são as formas de atuação desses países
no sentido de criar essa hegemonia de esquerda na
América do Sul e no Caribe?
Quando ouço o ex-presidente Lula em suas arengas demagógicas, elogiando a revolução cubana, afirmando que a diferença entre o povo cubano e o brasileiro é a dignidade do povo cubano, e vejo a triste realidade que é a Cuba “socialista”, e ainda as realidades
da Venezuela, da Bolívia e de outros “bolivarianos” e,
ao mesmo tempo, no que estão transformando o Brasil,
creio que estão atuando na busca da hegemonia do
fracasso, da corrupção, da supressão das liberdades
e da dignidade humana.
Entrevista
Abrir embaixadas em ilhotas é ‘megalomania
diplomática’
Para o ex-ministro de Relações Exteriores Luiz
Felipe Lampreia, os equívocos da política de abertura de embaixadas em pequenas ilhas do Caribe ficam
evidentes
Luiz Felipe Lampreia
Para o ex-ministro das Relações Exteriores, não
há qualquer “sentido diplomático” para que o Brasil opte
por ter embaixadas em países pouco expressivos do
Caribe, como os visitados por O TEMPO
As ilhas que estão sendo alvo desta série de reportagens têm uma relação comercial irrelevante com
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o Brasil. No entanto, ampliar as embaixadas brasileiras
no Caribe e na África faz parte de uma estratégia do
governo petista. Como ex-ministro das Relações Exteriores, qual a sua avaliação?
Eu acho que não faz o menor sentido abrir essas embaixadas por duas razões principais. Primeiro,
porque a abertura de uma embaixada e a sua instalação não custam menos de US$ 1 milhão. Isso é um
dinheiro do orçamento para o qual o presidente não
pode esperar nenhum retorno. Não há nenhuma possibilidade de que esses gastos voltem para o país. A
segunda razão é que a presença brasileira nesses
lugares – não contando com Trinidad e Tobago, que
é um país estabelecido há muito tempo e com o qual
nós temos relações diplomáticas e bilaterais já há muitos anos –, como você bem colocou, não faz sentido
porque são países de pequena expressão diplomática
e comercial, e de muito pouca relação com o Brasil.
Não há motivo nenhum para que se tenha embaixadas nessas capitais. Geralmente, nesses locais, há
uma embaixada ou duas, normalmente dos Estados
Unidos, ou, às vezes, da Inglaterra. Causa, inclusive,
uma perplexidade a esses países que o Brasil queira
abrir uma embaixada. Eu te pergunto, qual é o motivo
para se abrir uma embaixada? Não é claro nem para
os que são beneficiados – os países lá do Caribe. Eu
acho isso um absurdo. Não há nenhuma justificativa,
nenhuma explicação.
A aproximação entre o Brasil e as cinco ilhotas
retrata, na sua opinião, uma política externa ideológica?
Não sei se é ideológica, mas eu não consigo encontrar uma explicação assertiva para isso. Eu creio que
há uma espécie de megalomania diplomática porque
não há qualquer explicação racional para isso. Não vai
afetar ou aumentar comércio algum, não vai acrescentar
nada. Poderiam fazer aquilo que existia antigamente,
que é uma embaixada cumulativa em que o embaixador de Trinidad e Tobago, por exemplo, era acreditado
(termo que define que o embaixador foi empossado)
também em várias dessas pequenas ilhotas e países
do Caribe. Fazia-se um ato de presença brasileira e
depois o país se retirava porque não há necessidade
de gastar e se montar a estrutura de uma embaixada
em todos esses lugares.
Durante o período em que o senhor foi ministro
das Relações Exteriores (entre 1995 e 2001), quais
foram os pilares que nortearam a política externa brasileira naquela época?
Os pilares foram basicamente dois: estreitar e consolidar o nosso relacionamento com os países vizinhos,
na América do Sul, de um lado, e, por outro lado, fazer
o possível para que o relacionamento com os outros
países mais importantes fosse o melhor possível. Ou
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seja, estamos falando de países da Europa, da Ásia e
da América do Norte, que eram os principais alvos da
política externa que nós implementamos ao longo dos
dois mandatos do então presidente Fernando Henrique Cardoso. E creio que obtivemos êxito nessa tarefa.
Alguns analistas que foram ouvidos nos últimos
dias afirmam que há uma tentativa de países como
Brasil, Venezuela e Cuba implantarem uma política
bolivariana dominante na América do Sul e na América
Central. O senhor acredita que isso possa acontecer?
Não, eu acho que isso é quase uma piada, não
é? Um país apresentar essa justificativa seria até uma
piada de mau gosto. Não há nenhum fundamento histórico, econômico, diplomático e racional para essa
explicação.
O que um país precisa levar em conta na hora de
pensar em abrir uma embaixada em território estrangeiro? Quais são os critérios e quais são os parâmetros?
Qualquer país do mundo, desde que foi iniciada a
prática diplomática e que embaixadas começaram a ser
abertas, cria os estabelecimentos a partir do interesse
do que se tem por determinado local. Ou seja, são os
interesses políticos, comerciais, de investimentos, de
relações de ciência e tecnologia... Uma série de coisas
básicas que justificam a criação de uma embaixada
por parte de qualquer país. Ou, pelo menos, deveria se
justificar. Nenhum desses itens aparece como motivos
para se criar as embaixadas nas ilhotas caribenhas,
uma vez que, repito, a nossa relação com essas nações é absolutamente incipiente e ainda insignificante.
Seria mais correta, por exemplo, a abertura de
apenas um escritório de representação comercial, em
vez de uma embaixada, que envolve uma infraestrutura
maior e custos também consideráveis?
Exato. Essa é uma saída interessante, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o correto seria atuar como
sempre se atuou. Seria, sim, uma boa criar escritórios
ou as embaixadas cumulativas, como eu disse anteriormente, com um embaixador acreditado em diversos países. Seria uma forma criativa de se aumentar
a representação brasileira lá fora sem ter como consequência um dispêndio fora da nossa realidade, como
vem ocorrendo de 2003 para cá.
A abertura de embaixadas indiscriminadamente
numa série de países, de uma década para cá, na sua
opinião, significa falta de cuidado com a máquina pública? O governo está despreocupado com uma gestão
mais eficiente e profissional dos recursos públicos?
Eu creio que sim. Isso é um desrespeito ao contribuinte que paga impostos e que sustenta o país. Sem
dúvida, é mais que uma falta de cuidado com a máquina pública. É um verdadeiro desrespeito, na minha
modesta opinião. Essas embaixadas todas acabam
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sendo, para os embaixadores que as chefiam, uma
espécie de velejatura (prática de esporte com barco à
vela, no mar) porque eles não têm absolutamente nada
o que fazer. Então, o embaixador fica lá sob velejatura,
com a casa paga, com tudo pago pelo dinheiro do contribuinte brasileiro. Mesmo se houvesse mais alguma
coisa para fazer, seria pouco, uma vez que a relação
com essas ilhas é pequena demais. É desperdício.
Diante desse quadro, é preciso se fazer uma
reformulação na política externa brasileira, do ponto
de vista da expansão das embaixadas nesses locais?
Creio que agora não sobrou nenhuma embaixada para ser aberta, não é (risos)? Já abriram em
todos os locais do mundo. Agora, só se for juntar os
pinguins da Antártica ou uma coisa assim. Fora disso,
eu acho que já fizeram em todos os lugares. Se fechar
também, se torna um problema tremendo porque, uma
vez que você abriu, se resolve fechar, é uma espécie
de ofensa ao país que recebeu aquela embaixada. É
uma constatação de que aquele país não tem importância nenhuma, que o embaixador não tem nada o
que fazer. É muito difícil – para não dizer impossível
– fechar um estabelecimento desses. Ou seja, é uma
coisa grave, complicada. Não podemos comparar a
nossa presença em outros países com a de potências,
como os Estados Unidos, e de ex-potências coloniais,
como a Inglaterra. Eles têm razões históricas para atuar de forma massiva. (Rodrigo Freitas)
Orçamento aumenta 755% em dez anos
Carla Kreefft
Enviada especial
Caribe. Desde o último domingo, O TEMPO tem
mostrado como está funcionando a política externa
brasileira. A manutenção e a criação de embaixadas
em países no Caribe, que não expressam importância
comercial nem diplomática, os altos gastos e os reais
motivos dessa prioridade do atual governo brasileiro
foram os pontos centrais da série “Desperdício no Paraíso”. Mas dados oficiais do Ministério das Relações
Exteriores mostram que a gastança não é característica exclusiva das embaixadas brasileiras no Caribe.
A pasta tem custos altos e que aumentaram muito
durante os dois primeiros mandatos do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, e, agora, na gestão de Dilma
Rousseff, a situação não é diferente. Neste ano o orçamento do ministério é de R$ 2,2 bilhões; em 2002,
ano em que Lula foi eleito, esse valor era de R$ 297,5
milhões. Um crescimento de 755%. Somente para gastos de pessoal no exterior, a pasta destinou R$ 586
milhões em 2011.
De acordo com dados de 2012, a média de gastos anuais de cada uma das embaixadas, excluindo as
despesas com pagamento de servidores do Itamaraty,
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é de R$ 9,1 milhões. Essa mesma média foi de R$ 6,9
milhões em 2011. Somente de um ano para o outro, o
aumento de gastos foi de R$ 31%. Os consulados brasileiros no exterior também não são baratos. A média
de gastos deles em 2012 foi de R$ 5,1 milhões e, em
2011, de R$ 5 milhões. Grandes embaixadas, como a
do Brasil em Washington (Estados Unidos), chegam
a custar R$ 18,3 milhões. Na Europa Ocidental, as
representações instaladas em Londres e Paris têm
orçamentos de R$ 16,4 milhões e R$ 13,9 milhões,
respectivamente.
O custo médio de cada uma das embaixadas brasileiras no Caribe – Santa Lúcia, Granada, São Cristóvão e Névis, Barbados e Trinidad e Tobago – que foram
visitadas pela reportagem é de cerca de R$ 1 milhão,
excluindo os recursos destinados ao pagamento de
servidores do Itamaraty (embaixador e diplomatas).
As embaixadas usam seus orçamentos para
pagamentos de aluguéis de imóveis (embaixada e
residência do embaixador), água, energia, telefones,
combustível, material de limpeza e escritórios e despesas com eventos que são usuais na maioria das
representações diplomáticas.
O embaixador que presta serviço no exterior tem
direito a moradia para si e sua família, veículo à disposição por 24 horas, empregados domésticos, como
motorista, empregada, cozinheira e jardineiro. Além disso, ele e todos os seus familiares recebem reembolso
integral de despesas com saúde, tendo a condição de
escolher livremente o profissional (médico, dentista).
A verba para as despesas pessoais do embaixador é
paga de acordo com a moeda vigente e corrigida pelo
câmbio do país. (Com Rodrigo Freitas)
Ministério não dá transparência às embaixadas
O Ministério das Relações Exteriores não dá
transparência integral aos seus gastos, como já é determinado por lei. Apenas 37 dos 210 consulados e
embaixadas do Brasil existentes em 194 países registram os dados no sistema de informação do governo
federal (Siafi).
Para se obter dados específicos, como os efetuados pelas embaixadas visitadas pela reportagem –
Trinidad e Tobago, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis,
Barbados e Granada –, é necessário solicitar à pasta,
o que foi feito pela reportagem há 15 dias, mas não
se obteve resposta.
Nas próprias embaixadas, as informações obtidas
foram apenas genéricas e aproximadas. A resposta
mais usual é a de que a reportagem deveria solicitar
os dados mais detalhados ao Ministério das Relações
Exteriores, em Brasília.
Apesar da sonegação do detalhamento das informações solicitadas, os embaixadores entrevistados
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avaliaram que os custos das embaixadas não são altos
e que os investimentos da pasta nas ilhas do Caribe
eram justificados. (CK)
Embaixador chega a ganhar R$ 47 mil ao mês
Caribe. Com custo médio apenas de operação –
sem contar salários de embaixadores e diplomatas – na
casa dos US$ 430 mil anuais, as embaixadas brasileiras
nas cinco ilhotas caribenhas evidenciam ainda outro
lado, que revela o descuido do governo com o dinheiro
público. Em quatro dos cinco países visitados – Barbados, Granada, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis
e Trinidad e Tobago –, os embaixadores responsáveis
recebem vencimentos superiores ao teto em vigor de
R$ 28.059,29, que é o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal e a presidente Dilma Rousseff,
quando somadas a remuneração básica e as verbas
indenizatórias às quais eles fazem jus. A média salarial
dos servidores brasileiros é de R$ 40.597,27.
Apenas o embaixador em São Cristóvão e Névis,
Douglas Wanderley de Vasconcelos, que toma posse
em agosto, recebeu um salário que fica abaixo do permitido: R$ 23.098,85, além de uma verba indenizatória
de R$ 373 no mês de maio, segundo dados do Portal
da Transparência. O embaixador mais bem-remunerado
é Paulo Bozzi, que está em Port of Spain, capital de
Trinidad e Tobago. No último mês de maio, ele recebeu
R$ 47,7 mil entre salário e verbas indenizatórias, que
custeiam moradia, empregados domésticos, plano de
saúde, escola dos filhos e carro com motorista.
O segundo maior salário é de Ricardo André
Vieira Diniz, de Granada, que recebeu R$ 40,5 mil. Em
seguida, vem Appio Acquarone, de Barbados, com R$
40 mil, e Joaquim Whitaker Salles, que está em Santa
Lúcia e ganhou, em maio, R$ 39,6 mil. Os embaixadores têm descontos de Imposto de Renda de 9%. (Com
Rodrigo Freitas)
R$ 47,7 mil é quanto recebeu, no mês de maio,
o embaixador em Trinidad e Tobago, Paulo Bozzi (foto)
. O salário bruto dele foi de R$ 32.346 e as verbas indenizatórias somaram R$ 15.364.
R$ 40,5 mil é o valor da soma de salário (R$
21.363) e da verba indenizatória (R$ 13.588) do embaixador brasileiro em Granada, Ricardo André Vieira
Diniz, segundo o Portal da Transparência.
R$ 40 mil foi a remuneração obtida no último mês
de maio pelo embaixador do Brasil em Barbados, Appio Acquarone. O salário chegou aos R$ 26.853 e a
verba indenizatória somou R$ 13.186.
R$ 39,6 mil foi a soma do salário (R$ 26.687) e da
verba indenizatória (R$ 12.997) recebida pelo embaixador do Brasil em Santa Lúcia, Joaquim Whitaker Salles.
Custo de vida
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Cálculo. O salário dos embaixadores e dos diplomatas brasileiros que servem no exterior é calculado
em dólares. Eles ainda fazem jus ao recebimento de
um fator de correção cambial e outra correção, que diz
respeito ao custo de vida do local onde trabalham. Isso
sem contar a verba indenizatória, que varia de local
para local, de acordo com os gastos.
Início. O salário de início de carreira de um diplomata brasileiro é de cerca de R$ 12,9 mil. A partir daí,
o profissional pode ir subindo de cargo até chegar a
ministro de segunda e de primeira classe, que correspondem ao posto de embaixador.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Anthony Garotinho,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PR. V.Exa.
fará uso da palavra, como Líder, portanto, tem precedência regimental. V.Exa. tem 6 minutos prorrogáveis
por mais 1.
Quero deixar claro que nós prorrogaremos para
todos apenas 1 minuto.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus colegas Deputados, eu estou apresentando
uma PEC. Alguns podem considerar: “Bom, mas para
que apresentar uma PEC sobre um assunto que está
na Constituição da República de forma pacífica, desde
que ela foi escrita?” Porém, escrita errada.
Quero pedir a atenção aos meus colegas, meu
querido Deputado Pastor Eurico, Presidente Amauri
Teixeira, Deputado Gonzaga Patriota e muitos outros que nos honram aqui com a presença, para ler
o equívoco cometido pelos Deputados Constituintes
que vem passando de forma despercebida ao longo
de todos estes anos.
O que diz a nossa Constituição?
“Art. 1º A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem
como fundamentos: (...)”
E segue.
“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre (...)
.................................................................
III – erradicar a pobreza (...)
Art. 4º A República Federativa do Brasil
rege‑se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:”
Aí, vêm todos os princípios.
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“Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica,
política, social e cultural dos povos da América Latina (...)”
Até aí tudo bem. Por que eu pulei o art. 2º? O que
diz o art. 2º, Deputado Eduardo Azeredo?
“Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário”.
Não são Poderes da União; são Poderes da República. A União é um dos Poderes da República. Isso
está errado!
Então, estou apresentando essa PEC para corrigir algo que parece um detalhe. Mas um detalhe na
nossa Carta Magna, na nossa Constituição não é apenas um detalhe!
Poderiam surgir argumentos: “Não, mas a União
está se referindo à unidade dos entes federativos –
Executivo, Legislativo e Judiciário”. Não é isso! O art.
22 deixa bem claro e o art. 24 também quando diz que
compete à União, aos Executivos e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente (...). Então, ela está colocando a União como o quê? Governo Federal, Poder
Executivo Federal.
O que diz exatamente o art. 22?
“Art. 22 Compete privativamente à União
legislar sobre:
I – direito civil, (...), penal, processual,
eleitoral (...)”
Então, ele está falando, mais uma vez, do Governo
Federal. Há um erro na nossa Constituição, no seu art.
2º, em que a expressão correta não poderia, não deveria
e não pode ser o que está escrito. Estamos propondo
trocar, substituir: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e
o Judiciário” por “são Poderes da República Federativa
do Brasil” – aí, sim – “o Executivo, o Legislativo e o Judiciário” – independentes e harmônicos entre si.
É uma pequena correção, mas valiosa, porque isso
vem passando de forma despercebida desde a promulgação da nossa Constituição, e nós não podemos, amanhã, ser cobrados por não fazer essa correção, porque
há uma interpretação bem clara entre o que é União e
o que é República Federativa do Brasil. A União, como
está posta na Constituição, constitui-se no...
Quando nós votamos aqui, Sr. Presidente, nós
votamos o quê? O Orçamento da União, e aí nós separamos. Quando nós tratamos do Governo Federal aqui,
nós tratamos o Governo Federal como União. Então,
não podemos manter esse equívoco na Constituição
do País. Parece pequeno, mas é muito importante.
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Sr. Presidente, gostaria de agradecer a sensibilidade à Presidenta Dilma Rousseff. Na reunião do
Colégio de Líderes com ela, fiz uma queixa formal a
respeito do veto dela naquela emenda dos taxistas.
Hoje, fui convocado, inclusive tive que mudar o
meu horário de voo, para uma reunião com as Ministras
Ideli e Gleisi, às 15 horas, para tratar especificamente
desse assunto. Eu disse à Presidenta que entendo que
o direito de herança está garantido na Constituição, e
é justo com os taxistas do Brasil que eles tenham o
direito de passar aquela autonomia, pelo menos uma
vez para o seu filho, para a sua esposa, em caso de
impedimento por doença ou falecimento. Senão, Deputado Amauri Teixeira, quem ganhará com isso? Quem
ganhará com isso são as empresas de táxi. No Rio de
Janeiro, por exemplo, tem um empresário de táxi que é
proprietário de 6 mil autonomias. Sabe o que ele faz?
Ele bota um taxista na rua para trabalhar, o cidadão
tem que pagar uma diária a ele, e ele fica administrando sem fazer nada. O nome está claro: é autonomia.
Taxista é, acima de tudo, uma profissão autônoma.
Portanto, espero que hoje, nesta reunião, a gente possa definir isso e fazer justiça com os taxistas de
todo o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Eu chamo a atenção para o fato de que neste horário todo
mundo pressiona. Eu presido transparentemente. Nós
temos aqui o Deputado Cleber Verde, que já estava
inscrito. Nós temos o Deputado Fabio, o Deputado
Gonzaga Patriota, que permutou com a Deputada Erika
Kokay, e temos aqui um pedido que vou fazer: depois
de o Deputado Cleber falar, o Deputado Simão Sessim, que é da Mesa, possa usar da palavra. Depois,
seguiremos a lista.
Deputado Cleber Verde tem a palavra.
Ainda temos Fabio Trad, que foi chamado, e está
ali posicionado.
O SR. CLEBER VERDE (PRB-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente.
Eu quero inicialmente cumprimentar o Deputado
Garotinho e concordar exatamente com o seu pronunciamento no sentido da PEC que apresenta e que vai
alterar a Constituição num ponto realmente em que ela
precisa ser modificada. Foi uma observação importante
feita pelo Deputado Garotinho que tenho certeza vai
corrigir aquilo que muitos de nós não observamos no
texto constitucional.
Mas, Sr. Presidente, eu quero fazer um registro
especial. A ex‑Presidente do Chile, Michelle Bachelet,
Deputado Dutra, a quem quero agradecer por ter me
permitido usar a palavra primeiro, tem uma frase que
diz o seguinte: “Quando uma mulher entra na política,
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muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na
política, muda a política”.
(Manifestação nas galerias.)
O SR. CLEBER VERDE – Há de se concordar
com esse registro da Michelle, com essa frase que
ela tão bem colocou, porque nós estamos percebendo que as mulheres, de fato, estão participando mais
ativamente da política do nosso País. No Maranhão
não é diferente.
Hoje, dia 8, acontece o Encontro Nacional do
PRB Mulher. O nosso partido, o Partido Republicano
Brasileiro, reúne hoje, dia 8, e nos dias 9 e 10, no auditório Ulysses Guimarães, mulheres de todo o Brasil.
Quero cumprimentar de forma especial a Presidente do PRB Mulher, que é a Deputada Rosangela,
do Estado do Rio de Janeiro, que tem feito um trabalho excelente no sentido de fortalecer a política para
as mulheres. Ela já foi ao Maranhão, exatamente, para
discutir a importância da presença da mulher nos partidos políticos e para interagir exatamente com os movimentos sociais.
E nesse aspecto também, Sr. Presidente, quero
cumprimentar, de forma especial, Jesus Verde (palmas
nas galerias), Presidente do PRB do Maranhão, que
está em Brasília, hoje, acompanhado de uma comitiva de mulheres do nosso Estado que veio prestigiar
o encontro do PRB. E hoje, às 18 horas, estarão recepcionando a Presidente Dilma, que já registrou que
estará presente neste encontro do PRB, exatamente
para enaltecer aquilo que dizemos que é fundamental
e que esta Casa tem trabalhado diuturnamente para
mudar: a legislação para fortalecer a presença da mulher principalmente na política brasileira.
Esta Casa, por exemplo, já está trabalhando uma
proposta para incluir, para permitir, para obrigar que
as mulheres tenham presença permanente na Mesa
Diretora. Isso é fundamental. Hoje, nós temos a Procuradoria da Mulher, temos uma frente parlamentar e
temos a presença feminina no contexto da política do
Congresso Nacional, o que é muito importante.
Portanto, Sr. Presidente, eu acho que as mulheres, de fato, têm que ocupar o seu espaço, têm que
estar à frente realmente de mandatos, de gestão, porque elas têm contribuído muito e vão contribuir muito
mais com o nosso País, certamente, nas ações da
política brasileira.
Nesse sentido, quero, ao encerrar, desejar um bom
encontro às mulheres que vêm de todo o Brasil para
participarem deste encontro do PRB aqui em Brasília e
cumprimentar, de forma especial, todas as mulheres do
Maranhão que nos dão a honra, nesta manhã, da sua
presença nesta sessão. (Palmas nas galerias.)
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O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Quero
cumprimentar, no meu nome e no dos demais Deputados desta Casa, a bancada feminina do PRB do
Maranhão, na pessoa do Deputado Cleber Verde, Deputado atuante que nós todos respeitamos. (Palmas
nas galerias.)
Tem a palavra, pela ordem, o Deputado Simão
Sessim, por 3 minutos.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta Casa para
prestar uma singela homenagem ao Município de Paracambi, na Baixada Fluminense, que está completando,
nesta semana, o seu 53º aniversário de emancipação
político‑administrativa.
Transmito os meus sinceros votos de felicidade
ao seu povo maravilhoso, que, mais do que nunca, tem
motivos de sobra para comemorar essa data festiva e
marcante no processo de crescimento e desenvolvimento da cidade.
Em Paracambi, graças a Deus, fiz muitos amigos,
que me dedicaram carinho, amor e apoio ao longo de
minha vida pessoal e pública. Cito, como exemplo,
parceiros do peito, como os ex-Prefeitos Délio Leal e
Arildo Capitão, meus contemporâneos na vida política.
É enorme a lista de pessoas com quem mantive, nessa região, as melhores relações de amizade, respeito
mútuo e consideração.
Sempre que pude, procurei, como Deputado Federal, ao longo desses nove mandatos consecutivos
e ininterruptos, dar a minha parcela de contribuição,
levando para essa cidade maravilhosa recursos que
possivelmente também contribuíram de alguma forma
para a melhoria da qualidade de vida de seu povo.
Paracambi é uma cidade que me encanta por
suas peculiaridades, a começar pela hospitalidade
do seu povo, com o jeitinho mineiro de ser, possivelmente ainda herança de Mar de Espanha, das Minas
Gerais, e que tanto enriquece, naquela região, a cultura do bom viver.
Por ter sido formada por mineiros, percebemos
que a população de Paracambi tem uma cultura diferente da do restante do povo da Baixada Fluminense. É
uma cidade rica em biodiversidade, tranquila, de fundo
de vale, encravada entre serras, banhada por águas
límpidas de rios e cachoeira, povoada por flora e fauna
exuberantes, com ruas bastante arborizadas, que, para
privilégio de seu povo, dão uma moldura de vida feliz.
Em Paracambi, a cultura, com jeitinho mineiro,
gira em torno da pracinha, onde os filhos brincam sem
sobressaltos; onde o tempo é consumido em torno de
conversas, das prosas, do diálogo, do olho no olho. É
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uma paixão de vida que, felizmente, permanece até
os dias hoje.
Cidade extremamente desenvolvimentista, com
duas fábricas têxteis, siderúrgicas e metalúrgicas,
na segunda metade do século XIX amargou enorme
processo de decadência. Paracambi começa a reagir,
com a criação de seu polo industrial, atraindo inúmeras indústrias, gerando trabalho, renda e riqueza para
o seu povo.
Por tudo isso e muito mais que Paracambi tende a oferecer aos seus munícipes é que reitero, desta
tribuna, o meu sonho pessoal de ver o seu povo cada
vez mais próspero e feliz.
Aproveito a oportunidade para parabenizar o
Prefeito Tarciso Gonçalves Pessoa, o Vice-Prefeito e
os Vereadores que compõem a egrégia Câmara Municipal dessa cidade, pelo excelente trabalho que vêm
realizando para o engrandecimento de Paracambi e
do seu povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo a palavra ao Deputado Ronaldo Caiado, para uma
Comunicação de Liderança, pelo Democratas. S.Exa.
dispõe do prazo de 5 minutos, prorrogável por 1 minuto.
Nós estamos sob a pressão de diversos Parlamentares que têm viagem marcada para hoje.
O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, quero voltar a discutir esse assunto relacionado à medida provisória sobre o Mais
Médicos, em torno do qual o Governo tem feito enorme
campanha publicitária.
Sr. Presidente, veja bem a que ponto estamos
chegando. O Governo, até agora, já gastou 14 milhões
de reais só em peças publicitárias, apenas para tentar
explicar a necessidade de mais médicos, e sem explicar
a carência e a falência dos hospitais e das estruturas
de atendimento neste País. É como se dissesse à população: “Chegaram 15.600 médicos. O problema da
saúde está resolvido”. Isso não é verdade.
O Rio de Janeiro tem o maior percentual de médicos por mil habitantes. No entanto, a saúde no Rio de
Janeiro é o caos, porque não tem estrutura mínima para
atendimento dos pacientes e muito menos estrutura
hospitalar e material compatíveis para o atendimento
de todos os que estão nas filas e são necessitados.
Mas um caso mais grave está agora evidente.
Por que eles vieram por esse caminho? Porque, há
muito tempo, o PT busca uma forma de fazer com
que milhares daqueles ligados ao PT, filiados ao PT
que saíram do Brasil e, por meio de convênio, foram
a Cuba fazer um curso de Medicina, não conseguem
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ser aprovados no REVALIDA e não têm como exercer
a profissão aqui.
Qual foi o atalho que o Governo criou? Adotou a
política de dizer que mais médicos resolvem o problema da saúde. Nessa hora, o que ele faz? “Ora, agora
não vamos mais cumprir a legislação brasileira.” Então, como eu disse ontem, é contrabando. Se eu trago
algo para o País que não cumpre a legislação, estou
contrabandeando! O que o Governo está fazendo é
contrabando. Ele está contrabandeando médicos que
não têm o preparo devido nem passam no REVALIDA.
Mas vejam agora o mais grave: o Governo quer
desmoralizar o REVALIDA. Quer buscar estudantes
de quinto ano de Medicina para fazerem a prova do
REVALIDA e ver quantos serão aprovados. E o pior: o
INEP vai pagar 400 reais para o estudante fazer prova.
Já viram isso em algum lugar do mundo? Pagam-se 400 reais para que o cidadão vá lá fazer prova do
REVALIDA? Quer dizer, transformou a prova numa
grande chopada no final de semana. O Governo sustenta um absurdo desse para tentar desmoralizar o
REVALIDA, dizendo que até os que são formados no
Brasil não são capazes de passar no REVALIDA.
A que ponto chega? Em vez de trabalhar para
melhorar cada vez mais o estudo no Brasil, o Governo
quer jogar para baixo a qualificação de profissionais,
como os médicos, que são fundamentais, porque tratamos da vida das pessoas.
Além disso, Sr. Presidente, é importante que possamos denunciar nesta Casa o acordo que está sendo feito com Cuba. O Governo diz precisar de 15 mil
e tantos médicos. Na verdade, do Brasil, ele teve um
atendimento de 980 médicos. Da Espanha, de Portugal
e da Argentina, viriam provavelmente mais mil médicos.
O grande volume realmente virá de Cuba. Mas V.Exas.
sabem de que forma?
Vejam bem, quando um produtor rural contrata
um gato para roçar a fazenda dele, o pessoal do PT
chega lá e diz: “A legislação trabalhista caracteriza isso
como trabalho escravo”. O cidadão vai preso – é crime inalienável – e fica lá respondendo por escravidão.
O que o Governo do PT propõe? Propõe o seguinte:
“Eu vou contratar 6 mil médicos de Cuba, vou usar a
mão de obra dos cubanos no Brasil e dos brasileiros
que estão lá e vou pagar ao Governo cubano”. É o
gatão. Eu vou pagar o gatão lá. O Governo de Cuba
é o grande gatão.
Vejam bem, o Governo brasileiro está priorizando
o trabalho escravo! Eu pergunto: quem vai responder
por isso? É o Ministro da Saúde, é o Ministro da Educação ou é a Presidente da República?
Está claro que esse processo afronta totalmente
as normas trabalhistas do nosso País. Isso é inaceitá-
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vel! O Ministro está tentando dar todas as justificativas
para trazer para cá brasileiros que estão em Cuba e
médicos cubanos. Nós não podemos admitir que o
Governo, que diz que nós vivemos em um Estado Democrático de Direito, busque dar aqui um tratamento
de trabalho escravo aos médicos que vêm do exterior.
Este é um ponto grave: o Governo já gastou em
publicidade 14 milhões de reais até agora. V.Exas. sabem o que isso significa? Para cada médico que recebe 10 reais por consulta, sendo ele especialista, o
povo teria direito a 1 milhão e 400 mil...
(O microfone é desligado.)
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Antes
de conceder a palavra ao Deputado Gonzaga Patriota,
tem a palavra, pela ordem, o Deputado Eleuses Paiva,
para fazer uma brevíssima comunicação.
O SR. ELEUSES PAIVA (PSD-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente Amauri Teixeira,
agradeço a V.Exa. a oportunidade.
Sr. Presidente, desejo informar aos nobres colegas Deputados e Senadores que hoje, às 13 horas,
representantes de todas as entidades médicas do País
– sociedades de especialidades, associações, sindicatos e conselhos – participarão de debate no Auditório
Nereu Ramos, nesta Casa.
Gostaria de convidar os Parlamentares para debatermos melhor a situação da saúde, principalmente
em relação à Medida Provisória nº 621, de 2013.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a
palavra, pela ordem, o Deputado Gonzaga Patriota,
que dispõe de 3 minutos.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro quero agradecer à eminente Deputada Erika
Kokay a permuta.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço o registro de três pronunciamentos. O primeiro trata do Dia
da Agricultura Familiar, 25 de julho. Vemos que ONGs
como ASA, Chapada e tantas outras têm um trabalho
extraordinário. Também o Movimento SOS Salitre fez
um grande movimento, na semana passada, por dias
melhores, principalmente na área irrigada.
O segundo pronunciamento trata de cisternas
que estão sendo construídas pelo Ministério da Integração Nacional, bem como de saneamento básico,
via CODEVASF, em vários Municípios. Recentemente, os Municípios de Ipubi, Exu e Trindade receberam
recursos para saneamento.
Quero parabenizar o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, por estar autorizando mais
4 mil novas cisternas no Estado de Pernambuco. Va-
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mos chegar a mais de 60 mil cisternas por meio do
Programa Água para Todos.
Por último, Sr. Presidente, quero falar da pesquisa CNI‑IBOPE que mostra o Governador Eduardo
Campos, de Pernambuco, em primeiro lugar nos 11
Estados que foram pesquisados. Quase 7 mil pessoas
foram ouvidas, e o Governador Eduardo Campos, na
média, ficou com quase 60% de aprovação no Brasil.
É o melhor Governador, mais uma vez, entre todos os
Governadores do País. Em Pernambuco, ele chega a
80% de aprovação.
É um Governador que trabalha em parceria com
os Prefeitos. A questão do orçamento impositivo, nós
devemos votá‑la aqui na próxima semana. Em Pernambuco se tornou impositivo por lei do Governador.
Os repasses para a educação e para a saúde, ele o
faz com um percentual maior do que o que está na
Constituição Federal e na Constituição do Estado. E
vemos que o Estado cresce e se desenvolve. As atividades que ocorriam na área metropolitana do Recife se
interiorizam. Na educação, há mais escolas técnicas.
Menciono ainda UPAs, hospitais. Dobrou o número de
policiais. Só em relação a policiais militares, ele contratou quase 6 mil a mais.
Presidente Amauri, agradeço a V.Exa. e, mais
uma vez, à Deputada Erika Kokay por ter feito comigo
a permuta.
Obrigado.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia
25 de julho foi celebrado em todo o Brasil o Dia do
Agricultor Familiar. A agricultura familiar tem muito
a conquistar ainda, mas são inegáveis os avanços e
conquistas do trabalhador e da trabalhadora rural do
nosso Semiárido brasileiro, em particular do Semiárido
pernambucano. Nada chegou de graça e em vão para
o homem e a mulher do campo.
Os avanços estão sendo conquistados com organização, participação e lutas de muitas bandeiras.
E a Articulação no Semiárido Brasileiro – ASA, rede
que envolve nove Estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte e Sergipe) que estão na região semiárida do
País, tem um papel importante nas mudanças ocorridas no meio rural nas últimas 2 décadas.
Através de suas ações e programas, a ASA vem
atuando no desenvolvimento de políticas de convivência com o Semiárido. São agricultores e agricultoras que constroem processos participativos para o
desenvolvimento e a sustentabilidade da região com
mais dignidade e justiça social, sem perder de vista
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o saber e as tradições culturais locais dos povos que
habitam o Semiárido.
As tecnologias sociais – cisterna de placas, cisterna‑calçadão, barraginha, barreiro‑trincheira, barragem subterrânea e tantas outras – têm contribuído
diretamente na vida dessas famílias. Essas tecnologias
não só melhoram a vida das pessoas, com água para
consumo e para produção de alimentos com qualidade,
mas também favorecem a auto‑organização das comunidades que ainda movimentam a economia local, pois
a mão de obra para a execução dessas tecnologias
é da comunidade e todo o material de construção é
comprado no comércio local. Até o início de maio deste
ano, 487.162 famílias foram beneficiadas no Semiárido
pelas diversas tecnologias sociais, garantindo segurança e estoque hídricos por um bom período do ano.
Esse conjunto de dinâmicas e processos vivenciados pelas famílias agricultoras não é diferente em
Pernambuco, Sr. Presidente. Graças à rede de organizações que compõem a ASA Pernambuco, tem‑se
avançado na efetivação de uma política estadual de convivência com o Semiárido, deixando para trás o velho
e retrógado discurso e a prática da “indústria da seca”.
A seca é um fenômeno natural e cíclico que não
se enfrenta nem se erradica. Nessa perspectiva, a
ASA‑PE elaborou um plano de convivência, fruto da
participação e da proposição dos agricultores e das
agricultoras, lideranças e diversos representantes da
sociedade civil organizada. As ações propostas no plano
têm influenciado diretamente a discussão dos planos
municipais e estadual de convivência com o Semiárido.
As famílias agricultoras do Semiárido pernambucano são protagonistas de mudanças e avanços
na agricultura familiar, com toda a diversidade do seu
universo: agroecologia, juventude rural, trabalhadora
rural, soberania alimentar, educação contextualizada,
produção, comercialização e assistência técnica. A
agricultura familiar tem suas especificidades que devem ser consideradas nas construções das políticas,
com homens e mulheres capazes de construir suas
próprias histórias.
A efetivação da Política Estadual de Convivência
deve estar dentro dessa realidade e das necessidades das famílias. É preciso que os Governos estejam
atentos a toda essa dimensão da agricultura familiar,
buscando otimizar recursos e canalizar as políticas
públicas para o desenvolvimento e a estruturação da
agricultura familiar no Estado, a fim de que elas – as
famílias agricultoras – vivam na região com dignidade,
empoderamento e sustentabilidade.
Gostaria de aproveitar a ocasião, Sr. Presidente,
para comunicar a todos a realização, no final de julho,
de uma grande mobilização, com passeata pelas ruas
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do centro de Juazeiro, Bahia, do Movimento SOS Perímetro Salitre. O objetivo do movimento é buscar soluções junto ao Governo Federal para os problemas
que afetam o Perímetro Salitre: cobrança da tarifa de
água (somente onde haja escrituras); falta de drenagem; estradas sem manutenção; falta de escrituras, etc.
Os agroempreendedores do Perímetro Irrigado
Salitre de Juazeiro vem mostrar a toda a sociedade do
Vale do São Francisco sua insatisfação com as políticas
empregadas pelo Governo Federal na região.
Assim sendo, Sr. Presidente, faço a leitura, para
que conste dos Anais da Câmara dos Deputados, desta carta aberta dos produtores do Perímetro Salitre de
Juazeiro, Bahia:
“Carta Aberta dos Produtores do Perímetro Salitre
Juazeiro-BA, Brasil
Os agroempreendedores do Perímetro
Irrigado Salitre, localizado em Juazeiro/BA,
vem através desta carta mostrar a toda população do Vale do São Francisco e do Brasil o
‘Movimento S.O.S. Salitre’, movimento passivo, com o objetivo de chamar atenção do Governo Federal para a busca de soluções dos
problemas enfrentados no Perímetro Salitre,
como: falta de infraestrutura de uso comum;
estradas de escoamento da produção sem
manutenção; drenagem coletora insuficiente
(já tem vários lotes com inicio de salinização);
falta de escrituras de 186 lotes (73%) do total
de 255 lotes da I etapa.
Foi divulgado pelo gerente de irrigação da
CODEVASF, Sr. Carlos Cavalcanti, a previsão
de cobrança da tarifa de água do Perímetro
Salitre em agosto/2013. Não temos escrituras,
não temos infraestrutura, como podem querer
cobrar água? E para piorar ainda querem implantar PPP da água.
Após a nova Lei de Irrigação, nº 12.787,
de 11/01/13, devido ao texto aprovado, nenhuma escritura de perímetros públicos poderá
servir de garantia para financiamento. Ou seja,
é necessário um decreto presidencial para vincular as escrituras como garantia. Está parado
no 2º cartório de Juazeiro/BA o processo de
desmembramento das áreas adquiridas pela
CODEVASF, que corresponde a 133 lotes de
agroempreendedores e lotes empresariais.
O Perímetro Salitre iniciou sua operação
em junho de 2009, com área total a ser irrigado de 5.000ha (I Etapa), sendo explorados
atualmente 1.500ha, com diversas culturas:
goiaba, manga, acerola, banana, cebola, me-
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lão, melancia em produção. Hoje já geramos
mais de 1.000 empregos diretos e 3.000 indiretos, geramos renda e pagamentos de tributos e impostos.
Queremos apoio de todos os governos,
seja federal, estadual ou municipal, para poder
fazer do Perímetro Irrigado Salitre um orgulho
para os produtores, fonte de renda para as famílias da agricultura familiar e um modelo de
Perímetro Público ao Brasil e ao mundo.
Atenciosamente, – Comissão de produtores: Frank Chaves – Manoel Pereira – Maria
Madalena – Marley Matos – Natanael Torres
Lêda Ribeiro – Luiz Francisco – Jamilton
Barbosa – Valdecy Lopes – Raimundo Sobral. – Juazeiro/BA, 15 de julho de 2013.”
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de acordo com pesquisa CNI‑IBOPE, a gestão do Governador
Eduardo Campos, do PSB, foi novamente destaque
entre as dos onze Estados pesquisados pela equipe
responsável pelo levantamento, enquanto o Governo de
Sérgio Cabral, do PMDB do Rio de Janeiro, segue com
a pior avaliação – apenas 19% dos cariocas entrevistados consideram sua gestão boa ou ótima. Os Governos
do Rio Grande do Sul e de Goiás também não estão
agradando aos moradores dos respectivos Estados.
Outro ponto importante ressaltado no levantamento é o constante declínio da aprovação do Governo Dilma Rousseff, do PT. No último mês de junho,
13% do eleitorado brasileiro avaliou a gestão petista
como ruim ou péssima. Agora o número subiu para
algo próximo de 30%.
O Governo de Eduardo Campos, do PSB de Pernambuco, é avaliado como ótimo ou bom por 58% dos
pernambucanos, segundo pesquisa da Confederação
Nacional da Indústria – CNI, em parceria com o IBOPE,
divulgada no último dia 25 de julho. A maneira de governar de Eduardo Campos, do PSB de Pernambuco,
é aprovada por 76% dos eleitores, e 68% da população
diz confiar no Governador. A gestão dele é considerada ótima ou boa por 58% da população no Estado.
Considerando-se os 11 Estados pesquisados,
Campos é o Governador mais popular. Estas são consideradas as melhores áreas de sua gestão: capacitação profissional, educação e geração de empregos.
Relativamente à educação, 58% acham que o apoio
do Governo Federal ao Estadual é menor do que deveria ser; 27% entendem que está na medida certa;
10% consideram que está maior do que deveria; e 2%
avaliam que a União não ajuda o Estado nessa área.
Nove por cento dos entrevistados não responderam.
Pernambuco é um dos Estados pesquisados
em que o Governo Dilma teve pior avaliação do que
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o Governo local. Enquanto 58% dos pernambucanos
acham ótima ou boa a gestão de Eduardo Campos,
apenas 41% pensam o mesmo sobre o Governo Federal. Campos é cotado para ser candidato à Presidência da República em 2014. A margem de erro é de
dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os
pesquisadores foram a campo entre os dias 9 e 12 de
julho, após a onda de protestos que ocorreu no País.
A pesquisa, Sr. Presidente, foi feita com 7.686
pessoas com mais de 16 anos de idade em 434 Municípios e inclui questões sobre as manifestações populares, a qualidade dos serviços públicos e a aplicação
dos impostos arrecadados pelos Governos. A pesquisa foi produzida a pedido da Confederação Nacional
da Indústria e foi divulgada no último dia 25 de julho.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os esforços para preservação da Bacia do Rio São Francisco
levaram o Ministério da Integração Nacional a concluir,
por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, a obra de
esgotamento sanitário da cidade de Ipubi, no interior
de Pernambuco.
O investimento de mais de R$12 milhões já atende
mais de 17.500 pessoas e é responsável por garantir
coleta e tratamento do esgoto de toda a zona urbana
da cidade pelos próximos 20 anos.
Em visita ao Município, no mês de julho, o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho,
aproveitou a oportunidade para assinar a ordem de
serviço de instalação de mais de 4 mil cisternas no
interior do Estado, com investimento aproximado de
R$6,5 milhões.
“A partir da próxima semana daremos início à
instalação de mais quatro mil cisternas do Programa
Água para Todos. A determinação da Presidenta Dilma
é de que todas as casas da zona rural no Semiárido
nordestino tenham uma cisterna. Por isso, aqui no Sertão de Pernambuco, a CODEVASF já instalou mais de
30 mil unidades. Somadas às cisternas oriundas de
outras parcerias, o número total já ultrapassa 60 mil
em todo o Estado”, disse o Ministro.
Também estão previstos, Sr. Presidente, três outros grandes empreendimentos em saneamento. Exu e
Bodocó receberão tratamento completo de esgoto em
toda a sua zona urbana. A cidade de Trindade receberá a segunda fase da obra de esgotamento sanitário,
tornando-se mais uma cidade do interior pernambucano a ter 100% de seus efluentes urbanos tratados. As
três obras, juntas, terão investimento superior a R$23
milhões, beneficiando mais de 52 mil pessoas.
Segundo o Ministro Bezerra Coelho, com essas
três obras, o total investido pela CODEVASF em sane-
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amento básico apenas no Sertão do Araripe pernambucano nos últimos anos ultrapassa os R$100 milhões.
Além disso, o Ministro aproveitou para vistoriar
as obras da Transposição do Rio São Francisco, orçadas atualmente em R$8,2 bilhões – o custo inicial era
de R$4,6 bilhões –, e devem ser concluídas em 2015.
Para agilizar o andamento do projeto, o Ministério da Integração reforçou o número de trabalhadores,
com um incremento de 1,8 mil novos empregos no semestre passado. Agora são 5,8 mil funcionários, sendo que 4,9 mil trabalham diretamente na execução da
obra, e outros 600 atuam na supervisão, fiscalização
e gerenciamento do projeto.
Outro compromisso foi a visita à Meta 1 Norte, situada entre Cabrobó e Salgueiro, no Sertão do Estado,
onde quase 3 mil funcionários trabalham 24 horas por
dia. Além disso, o Ministro Fernando Bezerra Coelho
também objetiva acompanhar a execução da concretagem da Estação de Bombeamento – EB 1 do Eixo
Norte da obra, que vai levar água para os Estados do
Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba.
Esses dois últimos Estados também serão beneficiados
pelo Eixo Leste da transposição. No total, três estações
estão em execução no Eixo Norte.
Atualmente, a obra tem 12 trechos em andamento
que contemplam seis Municípios pernambucanos, dois
cearenses e um paraibano. Das 16 etapas de construção, duas já foram finalizadas, que são os Canais
de Aproximação Norte e Leste. Depois de concluída,
a transposição levará água para quase 400 cidades e,
em consequência, amenizará os efeitos do clima seco
e os danos provocados pelas estiagens na Região
Nordeste. Atualmente, a seca afeta 10 milhões de habitantes em cerca de 1.500 Municípios do Semiárido
e é considerada a pior dos últimos 50 anos.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com
a palavra, pela ordem, o Deputado Simplício Araújo.
S.Exa. dispõe do prazo de 3 minutos, prorrogável por
1 minuto.
O SR. SIMPLÍCIO ARAÚJO (PPS-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, telespectadores da TV Câmara, internautas que acompanham esta sessão, venho aqui, nesta
manhã de quinta‑feira, para acompanhar os debates
sobre o Programa Mais Médicos. Eu também somo
minha voz à do Deputado Ronaldo Caiado e à de outros que falaram aqui contra esse projeto.
Nós, neste País, temos de combater a corrupção.
Vou dar um exemplo bem claro, Presidente Amauri.
No Maranhão, há poucos dias, recebemos a visita do
Ministro da Saúde. Foi ao Maranhão, mesmo com todas as denúncias que fazemos aqui contra a Governadora Roseana e o Sr. Ricardo Murad, Secretário
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Estadual de Saúde, levar mais 60 milhões de reais
para a Governadora Roseana Sarney. Nos últimos 2
anos, o Governo Federal já mandou para o Maranhão
100 milhões de reais. Desses 100 milhões de reais,
Presidente Amauri, apenas 8 milhões foram parar nas
mãos dos Municípios.
Oitenta e cinco por cento desse dinheiro ficou
no Governo do Estado, que usa o dinheiro em apenas
duas instituições. Cito a instituição Bem Viver, uma
ONG que recebe dinheiro do Governo do Estado. Em
2009, recebeu apenas 200 mil reais do Governo do
Estado do Maranhão; em 2010, 19 milhões; em 2011,
100 milhões; no ano passado, 310 milhões de reais.
Neste ano, com certeza, esses 60 milhões de
reais que o Ministro acabou de anunciar para o Maranhão também vão parar na lavanderia de recursos
que temos lá no Maranhão.
Eu gostaria de dizer ao Brasil que o Ministro
Alexandre Padilha tem que fazer o seu papel! Ele vai
ao Maranhão distribuir dinheiro a Roseana Sarney, e,
depois, manda dizer à Oposição que nós temos de
entrar na Justiça para que o dinheiro não vá para outros destinos. Ele sabe que o dinheiro é irregular. Ele
tem ciência do que está sendo feito com o dinheiro da
saúde no Maranhão.
Esse é um fato que aponta que o problema do
Brasil não é de médico, é de corrupção e conivência!
O Governo é conivente com a bandalheira que está
acontecendo na área de saúde por este País afora,
principalmente em se tratando do Estado do Maranhão, para onde o Ministro, agindo sob pressão, levará
mais 60 milhões, que vão acabar parando no ralo da
corrupção naquele Estado.
Ainda bem que ontem o Procurador-Geral da República deu parecer favorável à cassação do mandato
da Governadora, para acabar de uma vez por todas
com essa bandalheira no Estado do Maranhão.
Presidente Amauri, eu gostaria de deixar claro
para todo o Brasil que nós precisamos de uma ação
da Presidente Dilma para resolver o problema das filas, o problema dos pacientes nos corredores, o problema dos pacientes em maca. E só se resolve isso
com gestão e combate à corrupção neste País. Não
se faz isso distribuindo dinheiro sob pressão e, depois,
mandando que a Oposição entre na Justiça para que
o dinheiro não vá para o Maranhão.
Nós precisamos discutir e resolver, de uma vez
por todas, o problema da saúde. Não se faz isso distribuindo dinheiro ou trazendo médicos do exterior para
cá. Nós precisamos é de organização, de gestão e de
combate à corrupção, principalmente em se tratando
de recursos para a saúde.
Era o que eu tinha a dizer.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Tem a
palavra, pela ordem, a Deputada Carmen Zanotto, que
fará brevíssima comunicação.
A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, desejo apenas pedir que seja divulgado pelos veículos
de comunicação da Casa meu pronunciamento com
relação aos 7 anos da Lei Maria da Penha e à importância de a população brasileira já conhecer essa lei.
Praticamente 100% dos brasileiros conhecem
a Lei Maria da Penha. Sendo assim, nós precisamos
melhorar efetivamente as estruturas públicas de acolhimento das mulheres vítimas de violência, seja nas
unidades de saúde, seja nas unidades das delegacias
especializadas, seja nas delegacias gerais.
Precisamos fortalecer as estruturas públicas para
garantir o devido acolhimento a essas mulheres.
Obrigada, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço uso
da palavra para mais uma vez tratar sobre um tema que
é recorrente: a violência contra as mulheres no Brasil.
A pesquisa Percepção da Sociedade sobre Violência e Assassinatos de Mulheres, feita pelos Institutos Data Popular e Patrícia Galvão, que teve como
objetivo mensurar a opinião da sociedade sobre violência doméstica e assassinatos de mulheres, revelou
que 98% da população conhece a Lei Maria da Penha,
cuja sanção faz 7 anos nesta semana. Revelou também
que, para 86% das pessoas, as mulheres passaram a
denunciar mais os maus‑tratos, depois da existência
da referida lei.
Os dados mostram ainda que sete em cada dez
entrevistados acreditam que a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos e
que 50% analisam que a mulher se sente mais insegura em casa do que fora.
De acordo com a pesquisa, 54% dos entrevistados conhecem pelo menos uma mulher que já tenha
sido agredida pelo companheiro, e 56% das pessoas
conhecem um homem que agrediu a parceira.
Um fato levantado pela pesquisa que chama
atenção é que os entrevistados acham que a forma
como a Justiça pune não reduz a violência contra a
mulher. Também foi detalhado que 85% das pessoas
disseram que mulheres que denunciam seus maridos
correm mais risco de ser assassinadas.
Também foi constatado que a violência contra
as mulheres não tem classe social, mas, segundo
a pesquisa, as mulheres com maior poder aquisitivo
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escondem as marcas, o que as mulheres com renda
inferior não conseguem fazer.
Em entrevista, a Diretora do Instituto Patrícia Galvão, Fátima Jordão, disse que as medidas para mudar
a realidade da mulher que se sente insegura dentro
de casa, com o convívio diário com o agressor, estão
sendo tomadas. O objetivo é que essa realidade mude.
Disse também que a pesquisa aponta um fato novo,
que é uma densa sensibilidade da população em relação à violência contra a mulher. Destacou ainda que
a agressão contra mulheres é vista como um aspecto
da violência predominante e que a agressão contra
mulheres e o estupro estão entre os crimes mais recorrentes no Brasil.
Apesar de Santa Catarina ocupar a 25º posição
no Mapa da Violência contra a Mulher divulgado em
2012, nosso Estado possui cinco Municípios elencados
entre as cem cidades mais violentas para a mulher no
Brasil. Lamento que o meu Município, Lages, esteja na
17ª posição e apresente uma média de crimes quatro
vezes maior que toda a região catarinense. Esse problema atinge também as cidades de Mafra, Criciúma,
Balneário Camboriú e Chapecó.
Destaco que a pesquisa é muito importante para
mostrar que essa não é uma questão secundária e
que muito ainda deve ser feito no combate à violência
contra a mulher.
Em outubro deste ano, realizaremos uma reunião
da Subcomissão Especial da Violência contra a mulher no Estado de Santa Catarina, em especial com as
cinco cidades mais violentas do Estado, para discutir,
avaliar e propor a implementação e o fortalecimento
das políticas públicas de combate do problema em
nossas cidades.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Fabio Trad.
O SR. FABIO TRAD (PMDB-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a tribuna da Câmara é o espaço vital de
reafirmação de teses e manifestações dos Parlamentares. Neste momento, faço questão de frisar – porque o povo brasileiro nos assiste – que os órgãos de
comunicação registram a nossa defesa da emenda
parlamentar, que deve ser de forma impositiva liberada pela União.
Sr. Presidente, de quem são as emendas? Não
são do Deputado Pastor Eurico, não são do Deputado
Amauri; são do Parlamento brasileiro, são parte inerente
da prerrogativa da atividade parlamentar.
Não me interessa se o Deputado é da Oposição
ao Governo, ou se é da Situação que confirma as teses
do Governo. O que importa é que a emenda, o diálogo,
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o elo, a fonte de comunicação entre o Parlamento e os
rincões deste País muitas vezes estão desguarnecidos
e descobertos pela ação governamental, protagonizada pelo Governo central.
Por isso é importante destacar que, se aprovada
a PEC do Orçamento Impositivo, nós vamos ter Deputados mais comprometidos com a atividade legislativa,
Sr. Presidente. E V.Exa. é um exemplo disso.
Eu vejo que V.Exa. tem uma assiduidade exemplar nas sessões da Câmara, com 100% de registro
de presença em 2013. Isso significa dizer que V.Exa.,
como alguns Deputados da Casa, não está, de forma
humilhante, batendo às portas dos Ministérios como
pedintes, reduzindo, degradando a condição de Parlamentar, de Deputado Federal.
A nossa Casa é aqui. Nós temos que atuar, sob
os princípios da fiscalização, nas ações do Executivo
e da legislação, com qualidade técnica. Essa é a nossa função.
Submeter-nos a vexames, a constrangimentos e
a humilhações de ter que pedir liberação de recursos
nos Ministérios é dizer “não” àquilo em relação ao que
nos comprometemos quando juramos solenemente
aqui defender as atribuições do Parlamento.
Vejam que muitas vezes existe uma dor de consciência do Parlamentar que cria, por exemplo, uma
emenda de 5 milhões de reais para destinar a verba à
saúde do Município, que quase nunca recebe assistência integral da União. E quando ele está com essa
emenda destinada, mas com uma tese para ser votada
aqui no Parlamento, uma tese que ele vem brandindo,
uma tese que ele vem sustentando ao longo de anos
e anos de atividade pública, eis que, repentinamente,
aparece aquela suposta lista dizendo: “Oh! se votar
contra, não se vai liberar; se votar a favor, libera-se”.
Isso significa a comercialização espúria da atividade
parlamentar, que degrada, avilta, humilha e corrompe
as atribuições deste Parlamento.
Por isso, quero fazer aqui, Sr. Presidente, em
homenagem ao restabelecimento da verdade, o desagravo das emendas parlamentares, que precisam ser
liberadas de forma impositiva para a independência
do Poder Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo
a palavra ao Deputado Augusto Carvalho.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, gostaria de fazer referência, na manhã
de hoje, a uma reportagem da grande jornalista brasileira do jornal O Globo, Miriam Leitão, em parceria
com o fotógrafo consagrado Sebastião Salgado, relatando um episódio que o País desconhecia. Trata-se
da atuação coordenada do crime organizado, que, ao
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devastar áreas indígenas, explora ilegalmente a floresta do Maranhão.
Nesse momento, houve um confronto com o Estado brasileiro, na medida em que estava presente uma
força-tarefa para averiguar as condições de atuação
dos madeireiros e grileiros: houve uma verdadeira tocaia contra integrantes do IBAMA, da Polícia Federal
e outros funcionários do Governo, que tiveram que
recuar diante do poder de fogo que esses criminosos
ostentaram. Isso foi em junho do ano passado, e só
agora com essa reportagem da jornalista Miriam Leitão, no jornal O Globo, de segunda-feira, em três páginas, o Brasil toma conhecimento de que existe uma
operação para evacuação das terras da nação Awá no
Maranhão, preparada para acontecer já no segundo
semestre deste ano.
Então, Sr. Presidente, é lamentável que isso tenha acontecido e que não tenhamos conhecimento até
hoje. A Comissão do Meio Ambiente, a Comissão de
Direitos Humanos, enfim, não teve esta Casa até hoje
conhecimento concreto desse fato, e a gravidade dessa
matéria impõe ao País a atenção sobre essa violação
gravíssima dos direitos dos povos indígenas, assim
como a exploração ilegal de madeira que vem sendo
realizada naquela região do Maranhão.
Espero que o Governo Federal, com essa força-tarefa que vai ser colocada em ação no segundo semestre deste ano ainda, segundo o Ministro da Justiça,
possa, à luz da experiência que houve, inclusive, em
Mato Grosso, de desobstrução daquelas áreas ocupadas, certamente, num processo de negociação, levar
em consideração a realidade de pequenos posseiros,
de pequenos trabalhadores rurais, que muitas vezes
são usados como escudo para esse enfrentamento,
na tentativa de desmoralizar o Estado brasileiro e a
Constituição brasileira, Sr. Presidente.
Espero que, separando os pequenos posseiros
dentro do programa de assentamentos de reforma
agrária, possa-se punir esses madeireiros e grileiros
que afrontam as leis do País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Chico Lopes.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, subo à tribuna para falar sobre a greve da
Polícia Militar de São Paulo.
Solidário com os policiais, quero fazer um apelo
aos Três Poderes, à Câmara, ao Senado Federal, ao
Governo Federal e às lideranças dos policiais. E por
quê? Porque tem problema de orçamento. Há Estado
que tem orçamento e que não vai comportar. Então,
nós temos que ter uma solução a curto, médio e longo
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prazo. Mas que esse longo prazo não seja sine die. É
necessário sentar à mesa, até porque este Congresso
já aprovou a PEC em primeiro turno. Então, ela está
pela metade.
Em relação à questão dos policiais, toda vez em
que entram em greve, vai-se resolver expulsando? vai-se resolver prendendo? Esses policiais também estão
na mira dos bandidos. Esses policiais têm família, têm
o direito de ter um lugar na sociedade com respeito e
não podem ser tratados simplesmente com expulsão
e prisão. Mas, cada vez que o bandido vai se armando
com tecnologia, os governos teimam em não ter uma
polícia preparada, bem paga e capaz de enfrentar essas crises na sociedade.
Nós não podemos fechar os olhos e esperar
que o povo, na rua, diga que quer uma polícia assim,
enquanto nós temos responsabilidade nesse sentido.
A responsabilidade é dos Poderes. A sociedade quer
uma polícia de qualidade e ter segurança. E ela paga
por isso.
Portanto, faço um apelo para que nós e as lideranças dos policiais tenhamos uma proposta, pois
toda vez em, que os policiais fazem greve uma parte
vai expulsa e a outra, presa. Cadê a democracia? Eu
tenho que passar fome, eu tenho que morrer, eu tenho
que deixar a minha família desamparada porque o Regimento diz isso – aos infernos com o Regimento! Há
pessoas que estão lá, membros da sociedade, e nós
precisamos dar-lhes segurança pública.
Portanto, faço apelo nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO ANANIAS – Sr. Presidente, eu gostaria que V.Exa. me concedesse a palavra, para eu dar
como lido o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Tem a
palavra o Deputado João Ananias, para uma brevíssima comunicação, por 1 minuto.
O SR. JOÃO ANANIAS (PCdoB-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero pedir
a transcrição nos Anais desta Casa do artigo publicado pela Profa. Izolda Cela, Secretária de Educação do
Estado do Ceará, intitulado Educação Pública: Uma
Avaliação na Justa Medida.
Ela faz comentários interessantes aqui, inclusive mostrando claramente – ela, que foi Secretária no
primeiro, e que continua no segundo Governo do Governador Ciro Gomes –, através do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal brasileiro, que o Estado
do Ceará está em primeiro lugar no Nordeste e é um
dos mais destacados do Brasil. Mostra que nós somos
o 22º Estado mais pobre da Federação. Mesmo com
parcos recursos, conseguimos avançar, e o Estado do
Ceará é um destaque nessa questão, inclusive com
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o Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC, implementado pela Presidenta Dilma como referência.
Então, obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Certamente o senhor contribuiu para esse desempenho do
Ceará quando foi Secretário de Saúde, brilhantemente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna, hoje, solicitar que seja transcrito
nos Anais desta casa do artigo Educação Pública, Uma
Avaliação na Justa Medida, da Professora e Secretária
de Educação do Estado do Ceará Izolda Cela, publicada segunda feira, dia 5 de agosto, pelo jornal O Povo.
A Secretária Izolda vem promovendo uma notória transformação na educação em nosso Estado,
que pode ser facilmente comprovada com os últimos
indicadores publicados. O Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal Brasileiro coloca o Ceará em primeiro lugar no Nordeste, mesmo continuando a ser o
5º pior quando se trata de ranking do PIB per capita,
tendo como 2010 como ano de referência. E mostra o
que vem acontecendo de melhorias na educação, mesmo com poucos recursos. Mérito da gestão dela, que
está há quase 7 anos como Secretária de Educação
do Governo Cid Gomes, a quem também parabenizamos pelas conquistas.
No seu artigo, Izolda detalha os avanços ocorridos, que situam, como se pode ver, o Ceará entre os
melhores colocados no Brasil. Com certeza, este fato
trará consequências positivas para nossa gente em
muito pouco tempo.
Destaco ainda que o Programa Alfabetização
na Idade Certa – PAIC, iniciado em Sobral quando o
Governador Cid era Prefeito, e ela, Secretária Municipal, foi adotado com sucesso pelo Estado e hoje é
referência do Governo da Presidente Dilma.
Concluo minha fala, exaltando o trabalho da nossa
Secretária Izolda Cela e do Governador Cid Gomes,
bem como o dos professores e trabalhadores na educação dos Municípios do Estado do Ceará, pelo feito.
Era só, Sr. Presidente. Peço que meu pronunciamento seja divulgado pelos meios de comunicação
desta Casa. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Tem a
palavra o Sr. Deputado Reguffe. S.Exa. dispõe de 3
minutos.
O SR. REGUFFE (PDT-DF. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu já vim a esta tribuna para pedir a esta
Casa que vote o meu projeto que retira a tributação
dos remédios; já vim a esta tribuna para fazer um ape-
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lo à Presidenta da República, para que se retirem os
impostos dos remédios. Não posso acreditar que automóveis sejam mais importantes para a população do
que remédios. O Governo reduziu impostos sobre automóveis, mas não reduziu os impostos sobre remédios.
Agora, venho a esta tribuna para fazer um apelo
ao Governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz,
para que retire os impostos locais sobre os remédios,
que ele retire o ICMS dos remédios. E de que forma
isso pode ser feito? Muito simples, Sr. Presidente: é só
reverter para o consumidor, pelo Programa Nota Legal,
toda a tributação local sobre remédios.
Hoje há um percentual ínfimo que é revertido
para o consumidor, no âmbito do Programa Nota Legal,
quando alguém compra remédios. Ele pode reverter
tudo, e ainda vai garantir que toda essa isenção seja
revertida para o consumidor, não para os gananciosos
laboratórios.
Eu queria fazer este apelo, e vou telefonar para
ele. E quero deixar registrado desta tribuna este apelo. É muito importante isso para a população. Existem
pessoas que gastam mais de 2 mil reais por mês com
medicamento de uso contínuo. A tributação tem que
ser sobre o consumo supérfluo e não sobre o que
mexe com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas. Quando uma pessoa tem uma doença, cabe ao
Estado ajudar e facilitar o acesso dessa pessoa aos
medicamentos de que ela precisa.
Queria, pois, fazer este apelo ao Governador.
Há uma tributação grande de ICMS sobre os medicamentos. É preciso tirar isso! E ele pode dar o exemplo
para o Brasil. É simples: é só conceder ao consumidor
100% dos créditos de ICMS que são recolhidos direto
do consumidor no âmbito do Programa Nota Legal.
Queria fazer este apelo. Conto com a sensibilidade do Governador. Com isso, ele pode beneficiar
diretamente milhares de famílias nesta cidade.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Quero
cumprimentar os alunos, professores e funcionários
que nos visitam.
Acabou de falar o Deputado Reguffe, representante aqui do Distrito Federal.
Seguindo a lista, concedo a palavra ao Deputado
Weverton Rocha. V.Exa. tem 3 minutos.
O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria inicialmente de cumprimentar a todos os telespectadores e internautas da TV Câmara.
Venho registrar que ontem nosso Prefeito de São
Luís, Capital do Maranhão, o Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, esteve numa reunião muito importante aqui
em Brasília, com representantes da Caixa Econômica
Federal, do Ministério das Cidades e do Ministério do
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Planejamento, acompanhado do Secretário de Obras
do Governo do Estado do Maranhão.
Essa reunião foi fruto do trabalho de uma mesa
institucional que está priorizando algumas obras e
ações urgentes de mobilidade urbana na Capital do
nosso Estado.
Eu queria pedir mais uma vez à equipe técnica
do Governo da União que olhe com carinho para as
demandas que foram apresentadas por São Luís, pelo
Estado do Maranhão, porque se trata de obras importantes, estruturantes para a Capital. Nossa cidade está
realmente precisando desse apoio do Governo Federal, dos recursos da União. Essas obras vão melhorar
muito a qualidade de vida das pessoas que moram em
São Luís ou que passam por lá.
Sr. Presidente, eu não poderia deixar de dizer
ao colega que há pouco se pronunciou, o Deputado
Augusto Carvalho, do Distrito Federal, que eu também
parabenizo pela reportagem a jornalista Míriam Leitão,
do jornal O Globo. Mas quero convidá-la para vir participar do debate que vai acontecer aqui no dia 20 de
agosto sobre os awá-guajás do Maranhão. É preciso
ouvir as outras partes, as que não estão naquela matéria. Porque também não podemos penalizar as 1.200
famílias, as 6 mil pessoas que vivem em 5 povoados
daquela região levantados pelo INCRA. Os bandidos,
os madeireiros ilegais, estes têm que ser penalizados,
mas precisamos, Deputado Augusto e demais colegas
Deputados, separar o joio do trigo.
Só para os senhores terem uma ideia, na matéria
parece que esse enfrentamento à Força Nacional e ao
IBAMA aconteceu lá na região. Não é verdade isso. E o
enfrentamento não aconteceu no ano passado, aconteceu há 2 anos, em outra região, também conhecida
no Maranhão como uma região de madeiras ilegais, de
muita confusão, a região de Buriticupu, fora da reserva.
É importante esclarecer isso na audiência pública, junto com a FUNAI, com o Ministério da Justiça,
com as partes envolvidas no litígio, para que não fique
parecendo que os moradores da Awá-Guajá e os moradores da Reserva Biológica do Gurupi são bandidos
e estão lá de má-fé. Pelo contrário, antes de aquela
região se tornar reserva, muitas pessoas já viviam ali,
e elas têm títulos de propriedade de sua terra.
Então é preciso que, se o Governo realmente for
ficar com aquelas terras, encontremos uma forma de
indenizar de forma justa essas pessoas e de fazer as
devidas realocações. Não é fácil encontrar lugar para
abrigar 6 mil pessoas de uma hora para outra. Famílias
inteiras vivem ali da farinha, do arroz, do feijão. Essas
pessoas virão aqui dia 20, participar da audiência. Nós
daremos a elas um esclarecimento tranquilo. Protegeremos o meio ambiente e o índio, mas também o ho-
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mem, o trabalhador rural, o pequeno trabalhador, as
pessoas que estão lá de boa-fé.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo
a palavra ao Deputado Luiz Fernando, do PSDB de São
Paulo, para uma brevíssima comunicação, de 1 minuto.
O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO (PSDB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado,
Sr. Presidente Amauri Teixeira. Conto com a compreensão dos nossos colegas que me deram a oportunidade
desta fala de 1 minuto antes de suas considerações.
Eu venho, Presidente Amauri Teixeira, extremamente preocupado, manifestar desta tribuna algo que
não costumo trazer para o debate nesta Casa: ações
municipais. Porque entendo que este Congresso Nacional tem a obrigação de discutir os grandes temas.
Mas, quando vemos afetada no Município uma ação
pública, temos no mínimo que fazer essa consideração
diante de todo cidadão brasileiro. É o que hoje ocorre
na cidade de Jundiaí.
Jundiaí, cidade que está entre São Paulo e Campinas, hoje o 8º PIB do Estado de São Paulo e o 23º PIB
do Brasil, acorda com a notícia de que os funcionários
do hospital público São Vicente de Paulo podem parar
a partir das 13 horas, e por uma razão que muito nos
assusta: a falta de pagamento do pessoal.
Eu não poderia deixar de fazer esta manifestação, porque tenho profunda responsabilidade com a
cidade de Jundiaí, onde disputei as últimas eleições
majoritárias, tendo ficado em segundo lugar. Eleito
para fazer oposição na cidade, não posso deixar de
levar à consideração do Presidente desta Casa que
o único hospital público da cidade, referenciado para
atender a mais de 800 mil pessoas, hoje, a partir das
13 horas, pode parar de atender à população por falta de gestão, por falta de administração, por falta de
sensibilidade social daqueles que governam a cidade,
que deixam mais de 2 mil servidores da Saúde do Município à míngua, sem o seu salário.
A nós isso incomoda muito, Sr. Presidente, porque
esses servidores são pessoas simples, que dependem
desse recurso para pagar a escola de seus filhos, para
pagar o transporte da perua, para pagar a conta de
luz, o condomínio e, muitas vezes, o altíssimo aluguel
que é o cobrado no Estado de São Paulo.
Sr. Presidente, encerrando as minhas considerações, chamo o Brasil a olhar para o Município de
Jundiaí, que nos últimos anos estava sendo tão bem
administrado, e hoje passa por esta situação. Há 3
dias os servidores do Hospital São Vicente estão impedidos não só de exercer com dignidade a sua atividade profissional, mas agora também de manter com
dignidade a sua vida pessoal, já que sua renda foi
comprometida por uma gestão que não tem respon-
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sabilidade nem com a saúde pública da cidade nem
com as pessoas simples que trabalham diariamente
no Hospital São Vicente.
Sr. Presidente, peço desculpas a V.Exa. por ter
me estendido no prazo a mim concedido. Minha fala é
sincera. Conheço a qualidade do Hospital São Vicente,
um hospital público que está à beira de um fechamento,
de uma greve, porque a Prefeitura Municipal não paga
o salário dos seus servidores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado,
colega Deputado Marcos Rogério, que está aguardando para fazer seu pronunciamento da tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Nós
estamos prestes a encerrar a sessão, e ainda há três
Parlamentares inscritos para fazer uso da palavra.
Nós vamos dar 3 minutos de prazo, mais 1 minuto de
prorrogação, e após a fala desses três oradores nós
encerraremos a sessão.
Com a palavra o Deputado Marcos Rogério.
O SR. MARCOS ROGÉRIO (PDT-RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente nobre Deputado Amauri Teixeira, Sras. e Srs. Deputados, população que nos acompanha pelo sistema de comunicação
da Câmara, quero comunicar a este Plenário que fiz
ingressar no Supremo Tribunal Federal um mandado
de segurança contra a Mesa Diretora desta Casa, em
razão da tramitação do Projeto de Lei nº 7.672, de
2010, que está na CCJ para votação da redação final.
Este projeto ficou conhecido em todo o Brasil
como o Projeto de Lei da Palmada. Por que o mandado de segurança no Supremo? Porque, na tramitação
do projeto nesta Casa, houve atropelo ao Regimento e
ofensa a este livrinho da capa verde, a nossa Constituição Federal, que cabe a todos nós respeitar e cumprir.
O projeto ganhou tramitação conclusiva nesta
Casa por despacho da Mesa. Portanto, foi às Comissões. Como teria que passar por mais de quatro
Comissões, foi criada uma Comissão Especial para
apreciá-lo. Aprovado na Comissão Especial, o projeto
foi para a CCJ, para a redação final. Foram apresentados seis recursos para que ele viesse ao Plenário.
Por manobras regimentais, os recursos foram retirados.
Eu apresentei mais duas reclamações, como
forma de informar à Mesa que ela havia dado encaminhamento indevido ao projeto quanto a sua tramitação
conclusiva, por ofensa ao art. 24, inciso II, alínea “e”,
do Regimento Interno e, ofensa ainda mais flagrante,
ao art. 68 da Constituição Federal, que diz, textualmente, que projetos que tratem de direitos individuais
não devem ser objeto de delegação; e que, por força
do art. 24 do Regimento Interno, esse projeto não deveria ter ganhado tramitação conclusiva.
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Eu disse ao Presidente, informei à Mesa que era
ofensiva ao devido processo legislativo a tramitação
dada ao projeto. Todavia, apesar de todos os esforços
– esgotamos todos os meios internos –, não houve revisão desse despacho. Então levei o caso ao Supremo
Tribunal Federal, órgão ao qual cabe garantir o cumprimento da Constituição Federal, para que restabeleça
o devido processo legislativo no âmbito desta Casa.
Espero, com sinceridade, que o Supremo, na
pessoa do eminente Ministro Luiz Fux, conceda liminar para trancar o andamento da proposta, que, Sr.
Presidente, já tramitou nesta Casa e foi rejeitada aqui
quando sua autora na época a apresentou em sede de
Comissão Especial também. E depois a autora recorreu
ao Plenário da Casa ─ naquela vez, quem recorreu foi
a autora. O recurso está pendente de apreciação até
hoje no Plenário desta Casa. Agora pertencendo aos
quadros ministeriais do Governo Federal, manda novamente o projeto para a Casa, para percorrer o mesmo
caminho. E quem quer desta vez trazer o projeto ao
Plenário da Casa são aqueles que discordam do seu
conteúdo, da forma como ele está.
Porque é enganoso, Sr. Presidente, pensar que
este projeto protege crianças. Pelo contrário, ele vulnerabiliza as nossas crianças.
Vejamos. Homicídio de crianças o Código Penal
pune. Lesão corporal de crianças o Código Penal pune.
Maus-tratos a crianças o Código Penal também pune.
A quem pretende punir o projeto de lei da palmada?
Ao pai e à mãe que educa? Porque o que são maus-tratos? Ora, para caso de maus-tratos o Código Penal
já prevê punição. O que querem é tirar a autoridade
do pai e da mãe sobre os filhos, querem tirar o pátrio
poder, e aí invadem a seara do art. 226 e do art. 5º da
Constituição Federal.
Portanto este projeto precisa ser revisto, reanalisado, apreciado, julgado, votado pelo Plenário desta
Casa. É só isto o que eu estou pedindo, que o Plenário
seja ouvido sobre um projeto da grandeza deste, com
o impacto que ele teria no País.
Estamos nos aproximando do Dia dos Pais, Sr.
Presidente. Eu concluo deixando uma mensagem aos
pais: de felicitação, mas também de alerta, porque muita coisa em tramitação nesta Casa está na contramão
da proteção da família, da proteção da autoridade do
pai e da mãe.
Este projeto é uma falácia. Ele tem pontos positivos, que nós podemos aproveitar, todavia precisamos
ter cuidado, porque ele deixa vulnerável a criança.
Eu sou o primeiro a querer punição mais severa para
aqueles que cometem abusos contra crianças, não
sou tolerante com quem comete maus-tratos. Mas é
preciso ter atenção a este projeto. Vamos dar efetivi-
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dade à legislação penal que protege a criança contra
maus-tratos, que protege contra lesão corporal e contra
crimes de natureza mais grave. Este projeto precisa
urgentemente vir ao plenário desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a
palavra a Deputada Erika Kokay, que fez permuta com
o Deputado Gonzaga Patriota.
V.Exa. tem de 3 minutos.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a legislação também pune o homicídio de mulheres, ou punia, antes
da Lei Maria da Penha. A legislação também punia
a lesão corporal a mulheres vítimas de violência doméstica antes da Lei Maria da Penha. Entretanto, foi
necessário que este Brasil construísse uma lei para
impedir essa violência, para fazer com que tivéssemos
outra consciência acerca desses atos.
A Lei Maria da Penha fez ontem 7 anos, e 98% da
população brasileira sabe que ela existe. As mulheres
estão se apropriando da sua própria conquista, alcançada com muita dor, mas também com muita esperança
e com muita fé, para poderem viver num mundo onde
não tenham medo de voltar para casa, como muitas
mulheres ainda têm hoje neste Brasil.
As mulheres adquiriram uma legislação que adentra o universo das suas casas, antes invioláveis e cobertas com um pseudomanto de família que justificava
agressões diárias e quotidianas que teimam em persistir neste País.
Mas as crianças não têm um instrumento de
proteção contra os tratamentos cruéis e degradantes
a que são submetidas dentro de suas próprias casas.
Os direitos humanos das crianças se encerram na soleira das portas de casa.
O Disque 100 recebeu em 1 ano 120 mil denúncias de maus-tratos contra crianças! E temos o Código Penal! Centenas de milhares de crianças adentram
todos os anos os hospitais vítimas de maus-tratos nas
suas próprias casas!
Este Parlamento teve a coragem de dizer que
não é permitido o castigo físico, que não é permitido
o tratamento cruel e degradante, que não é permitido que o pai, que a mãe, que o educador, que quem
quer que seja bata numa criança e crie uma profunda
confusão entre educar e machucar, castigar por meio
de dor, de dor física.
Aqueles educadores e educadoras que acham
que a palmatória ainda tem que ser utilizada, que
acham que os limites fundamentais para a construção
de um processo pedagógico educativo são similares
ao tratamento cruel, à dor provocada na pele, à dor
provocada no corpo, eles têm que repensar, porque

Agosto de 2013

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

educação, que envolve limites, sim, não pode envolver a dor, não pode envolver a humilhação, não pode
envolver a degradação.
Sr. Presidente, não estamos com este projeto interferindo no direito das famílias de educar, porque esse
direito é absolutamente concreto, ninguém pode retirar,
ele é inalienável. Mas eu lembro que neste País já foi
permitido o castigo físico de alunos por professores.
Hoje não é mais! À época em que se revogou a palmatória das nossas escolas, dizia-se que se estava impedindo o professor de educar. Pois hoje os professores
continuam educando, mas sem palmatória; continuam
educando, mas sem beliscar; continuam educando, mas
sem puxar o cabelo; continuam educando, mas sem
humilhar. Este é o verdadeiro processo de educação.
Tive muito orgulho de presidir a Comissão que
analisou este projeto, que não estabelece punição para
pai nem para mãe, mas apenas um processo educativo.
Eu me lembro da fala, no seu Estado da Bahia, de
uma senhora que chegou depois da audiência pública
que realizamos: “Me ajudem a não espancar mais a
minha filha, porque eu não sei lidar com a educação
sem espancá-la!” É para isto que serve a lei: para que
não se espanque. Porque a palmada que é dada de
quando em quando é fácil ser revogada das relações;
mas para deixar de espancar, esses pais e essas mães
precisam de ajuda.
O projeto foi aprovado em caráter conclusivo.
Houve uma série de recursos para que ele fosse apreciado no plenário, mas os Parlamentares refletiram e
retiraram as suas assinaturas nesses recursos. Não
houve manobra! Houve a conscientização de que era
preciso termos uma legislação para assegurar o direito
das crianças, uma legislação para impedir a naturalização da violência.
Tristes aqueles que acham que educar é bater.
Tristes aqueles que acham que educar é humilhar. E
tristes aqueles que acham que mudam comportamentos com violência. Porque todos os estudos apontam
que não é a violência que modifica o comportamento,
e sim o diálogo, com imposição de limites, sem dúvida, a capacidade de educar com respeito as nossas
crianças e os nossos adolescentes.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo
a palavra ao último inscrito, o Deputado Pastor Eurico,
do PSB de Pernambuco.
V.Exa. tem 3 minutos.
O SR. PASTOR EURICO (PSB-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Amauri Teixeira, mais uma vez, honrosamente, volto à
tribuna desta Casa. Aproveito para parabenizar V.Exa.
pela forma como tem conduzido os trabalhos quando
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está na Presidência e também o povo baiano por ter
colocado nesta Casa uma pessoa como V.Exa., que
tem sido um exemplo de Parlamentar, de prestador
de serviço à sociedade. Tenho certeza de que isso é
motivo de orgulho para todos aqueles que foram às
urnas e colocaram ali seu nome. Acredito que eles se
sintam honrados, assim como eu me sinto honrado em
fazer parte desta Legislatura a seu lado.
Mas, Sr. Presidente, o que me traz aqui neste
momento é um lamento pelo que está acontecendo no
Rio de Janeiro, pois lá está havendo algo que nos preocupa. Eu não estou aqui para advogar ou para dizer
se a pessoa é culpada ou não. Refiro-me à pessoa do
Pastor Marcos Pereira, da Igreja Assembleia de Deus
dos Últimos Dias.
O Pastor Marcos Pereira foi acusado de estupro.
Uma pessoa afirma há 9 anos ter sido estuprada por ele.
Observe, Sr. Presidente, que foi decretada, de
imediato, a prisão preventiva do Pastor Marcos Pereira. O que nos chama a atenção é que no dia da prisão
do Pastor Marcos Pereira lá estava toda a mídia, especialmente a Globo, e fez-se todo aquele alarde nos
meios de comunicação ao mostrar a prisão do Pastor.
Já se passam 90 dias e alguns absurdos estão
acontecendo. Repito: não estou aqui inocentando ou
acusando o Pastor, mas falando do direito do cidadão
Pastor Marcos Pereira, como ser humano que é. Ele
tem prestado relevante serviço à sociedade com a recuperação de drogados. É uma pessoa que tem feito
um grande trabalho, notório e reconhecido por todos
no Rio de Janeiro.
Lamentavelmente, nesses 90 dias, e até agora,
não houve julgamento do seu processo. Por incrível
que pareça, ele está em Regime Disciplinar Diferenciado. Não se sabe quais os fundamentos que o juiz tem
para isso. É estranho o que está acontecendo com ele.
Os demais presos têm direito a duas visitas na
semana, e ele só está tendo direito a uma visita, o que
é outro absurdo.
E há ainda mais um agravante para os direitos
humanos: ele não está tendo direito ao banho de sol,
que é comum para todo cidadão que está no sistema
presidiário. Ele alega que, por uma questão de foro íntimo – questão religiosa – não quer ficar sem roupas,
e, para tomar o banho de sol, estão exigindo que ele
faça isso. Como, por uma questão religiosa, ele não
quer fazer isso, está sem direito a banho de sol.
Nós apelamos ao Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, a fim de que possa apreciar essa situação, até
porque já há a intenção de transferir o Pastor Marcos
Pereira para um presídio federal. É um absurdo o que
está acontecendo ali.
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Existe um movimento contrário ao Pastor. Respeitamos o trabalho feito por todas as ONGs, mas,
quanto ao AfroReggae, parece que está acontecendo
uma guerra pessoal. E, nessa guerra, há uma vítima.
Não estou, repito, dizendo que o Pastor é inocente ou
culpado, mas, como ser humano e como cidadão que
nos tem prestado relevantes serviços, precisa ter observada a sua situação.
O Pastor Silas Malafaia disse que não era criança nem irresponsável para defender o Pastor Marcos
Pereira. Claro, eu entendo a posição dele. Eu também
não sou criança nem irresponsável, mas estou falando
como cidadão – o que ele também é.
Precisamos rever isso. A Igreja está lamentando.
O povo evangélico está lamentando. É preciso que a
justiça seja feita de forma digna. É preciso realmente
haver justiça neste caso. É preciso que não tenhamos
que assistir à retaliação a uma pessoa que, com certeza, tem feito a diferença nos meios sociais no Rio
de Janeiro.
Por isso, Sr. Presidente, nós estamos aqui para
pedir que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aprecie este caso e veja se existe ali um vício de quem
está à sua frente.
Lamentamos esse ocorrido e apelamos por justiça, em nome da Igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias do Rio de Janeiro.
O SR. AUGUSTO CARVALHO – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Antes
de conceder a palavra ao Deputado Eduardo Sciarra,
como Líder do PSD, vou concedê-la, pela ordem, ao
Deputado Augusto Carvalho, para uma brevíssima comunicação, por 1 minuto.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, nobre Líder.
Na minha intervenção anterior, Sr. Presidente,
eu não tive o tempo necessário para abordar um tema
da mais alta relevância, na medida em que nós nos
preparamos para votar, na semana que vem, como foi
acertado, a proposta do orçamento impositivo, que, na
nossa visão, muda a relação entre o Parlamento e o
Executivo.
Eu queria saudar a decisão do Governador Eduardo Campos, de Pernambuco, que encaminhou à
Assembleia Legislativa a proposta de orçamento impositivo, que foi aprovada e sancionada nesta semana
e já está valendo no Estado.
Sr. Presidente, muitas vezes os Legislativos Estaduais tomam decisões que estão na vanguarda daquilo
que deve algum dia o Parlamento brasileiro aceitar. Foi
assim em relação, por exemplo, ao fim do 14º e do 15º
salários, decisão tomada primeiramente pela Câmara
Legislativa do Distrito Federal. O mesmo ocorre em
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relação à questão do voto secreto nas votações dos
Parlamentares do Distrito Federal, que já está em debate no Parlamento brasileiro.
Eu espero que todo esse bicho de sete cabeças que muitas vezes articulistas e alguns setores da
mídia levantam contra o orçamento impositivo seja
superado e que, na prática dessa relação altiva entre
o Parlamento e Poder Executivo, nós possamos ter a
preocupação com a responsabilidade e a eficiência do
gasto público e a boa aplicação e o bom retorno para
a sociedade brasileira com essa nova relação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Sciarra,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSD, por
6 minutos.
V.Exa. tem travado uma luta junto conosco para
garantir a implantação do TRF do Paraná, e nós temos
certeza de que sairemos vitoriosos dessa luta.
O SR. EDUARDO SCIARRA (PSD-PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente Amauri Teixeira.
O Paraná, a sua Bahia, Minas Gerais e o Amazonas estamos vivenciando juntos essa luta e vamos,
com toda certeza, sair vitoriosos.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, venho a esta tribuna pedir que todos façam uma
reflexão sobre o importante papel que o agronegócio
assumiu na economia brasileira nos últimos 15 anos.
Segundo dados da Confederação Nacional da
Agricultura, os produtores agrícolas do Brasil empregam 37% da mão da obra deste País, garantem 40%
das exportações brasileiras e são responsáveis por
25% do nosso PIB.
Outro dado importante é do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados – CAGED, que indica
que, em maio deste ano, enquanto o setor de serviços
criou 21,2 mil novos empregos, e a indústria, 15,8 mil
novos empregos, o agronegócio gerou 33,8 mil novos
postos de trabalho. Isso demonstra claramente a centralidade do setor para o País.
Enquanto a indústria cresceu uma média de
2,34% ao ano, o agronegócio cresce a uma média de
3,65% ao ano desde 1999.
Nos últimos anos, paira o mau presságio das
altas inflacionárias. O PIB, apelidado nesses tempos
de Pibinho, não está segurando a economia nacional.
A desindustrialização aumenta, aliada ao Custo Brasil, e a máquina estatal segue inchada. E o que vem
salvando o Brasil, sem dúvida, é o sólido agronegócio.
A safra nacional de grãos, no período de 20122013, chega ao recorde de produção de 186,15 milhões
de toneladas. O aumento foi de 12,1% em relação ao
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mesmo período do ano anterior, quando chegou a 166,2
milhões de toneladas – os dados são da Companhia
Nacional de Abastecimento – CONAB, que atualizou
esses números para hoje.
O aumento se deve, sobretudo, às culturas de
soja e milho segunda safra, a chamada “safrinha”, que
apresentam um crescimento nas áreas cultivadas de
10,7% e 17,6%, respectivamente. Aliás, o milho safrinha já não pode ser chamado como tal, tão expressiva
é sua produção na nossa agropecuária brasileira hoje.
Quanto à produção, a soja teve aumento expressivo, com incremento de 22,7%, passando de 66,38
milhões para 81,46 milhões de toneladas. Já o milho
safrinha teve um crescimento de 15,4%, e a produção
foi estimada em 45,14 milhões de toneladas.
O total da área cultivada no Brasil chega a 53,27
milhões de hectares. O destaque é para a cultura de
soja, que ocupa o maior espaço, com 27,7 milhões
de hectares, 10,7% maior do que no último período.
O milho safrinha também teve um bom desempenho,
com 8,96 milhões de hectares e crescimento de 17,6%.
Eu faço questão de falar nesses dados, nesses
números, porque eles expressam de fato, de forma
muito significativa, o que representa hoje o agronegócio na economia do Brasil.
Mais culturas, como a de amendoim, a de cevada e a de aveia, tiveram leves aumentos em relação
à área de plantio. Sabendo disso, é importante destacar a falta de apoio para o setor. Dados do BNDES
apontam que, nos 12 meses anteriores a abril deste
ano, o banco investiu um total de 176 bilhões de reais. Desse valor, a indústria recebeu 33%; o setor de
infraestrutura, 31%; o comércio e o setor de serviços,
28%; enquanto o agronegócio teve que se contentar
com apenas 8%.
Na tentativa de explicar um pouco do que aconteceu para chegarmos ao índice quase zero de inflação
neste mês – dados de ontem –, é necessário dizer que
o preço dos produtos agropecuários no atacado caiu
4,76% no primeiro semestre, uma ajuda fundamental
para desacelerar a inflação do País. Os preços dos alimentos consumidos em domicílio sofreram uma queda
de 0,73%, impactados diretamente pelos alimentos
que compõem a cesta básica. Essa foi a maior redução entre todos os grupos medidos pelo nosso IPCA
no mês de julho.
Seguindo essa linha de raciocínio, o IPCA apresentou uma variação de apenas 0,03%, puxado pela
queda nos preços de alimentos e do transporte público. No mês anterior, o índice havia aumentado 0,26%.
O dado divulgado ontem pelo IBGE é o mais baixo
resultado desde julho de 2010, de 0,01%. Com esse
resultado, o IPCA volta a ficar abaixo do teto da meta
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de inflação do Governo, que é de 6,5% no acumulado
dos últimos 12 meses. O índice divulgado pelo IBGE
também é informalmente chamado de inflação oficial,
porque é o parâmetro utilizado pelo Planalto para monitorar a evolução dos preços na economia nacional.
O Brasil tem a necessidade de investir 353 bilhões
em infraestrutura, entre construção e modernização
de rodovias, ferrovias, hidrovias e portos, segundo a
Empresa de Planejamento e Logística – EPL. Os problemas de logística e infraestrutura causam perdas de
15% sobre o valor bruto de produção, algo em torno
de 25 bilhões.
Não é justo que o agronegócio, tão essencial
para a economia brasileira, receba em troca a falta de
incentivos para que problemas como o da infraestrutura sejam resolvidos. O meu pedido, Sr. Presidente,
há anos, é para que possamos abrir os olhos e tentar
resolver de vez esse déficit.
Reafirmo que está cada vez mais evidente a necessidade de reconhecermos a importância do agronegócio para o País. Nesse sentido, é primordial incentivarmos o setor por meio de investimentos em
infraestrutura, de financiamentos e subsídios à produção, da garantia de preços para a comercialização
da safra e do estímulo à participação desse setor no
comércio externo.
Aproveito para parabenizar o esforço do setor em
continuar servindo de exemplo para o empreendedorismo nacional. Agradeço ao pequeno, ao médio e ao
grande produtor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Antes
de encerrarmos a sessão, nós vamos ainda conceder
a palavra ao Deputado Pastor Eurico, para fazer uma
breve saudação.
O SR. PASTOR EURICO (PSB-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Nós fizemos aqui um pronunciamento concernente à situação lamentável em que hoje se encontra o
Pastor Marcos Pereira, da Igreja Assembleia de Deus
dos Últimos Dias, e aproveitamos esta oportunidade
para saudar nossos irmãos daquela Igreja que aqui estão – Pastor Waguinho e missionárias –, pessoas que
sempre conviveram com o Pastor sabem da sua índole.
Lamentavelmente, como eu disse no meu pronunciamento, o que está acontecendo na Justiça do
Rio de Janeiro é algo estarrecedor. Por isso, estamos
apelando ao Tribunal de Justiça para que reveja essa
situação e possa ser feita justiça, como deve ser, dentro da legislação do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
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O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de comentar aqui uma
atitude muito louvável de um professor de informática
que pretendia ajudar sua aluna com deficiência.
A estudante Michelle Aparecida Peixoto, de 27 anos,
nasceu com paralisia infantil, mas mesmo assim seguiu
adiante em sua formação e conseguiu concluir o ensino
médio.
Pensando em se habilitar numa profissão, tratou de
se matricular no curso técnico de Informática do Colégio
Estadual São Vicente de Paula, em Nova Esperança, no
Paraná. O problema surgiu quando Michelle, que nunca
tinha tido contato com computadores, percebeu que, por
causa de suas dificuldades motoras, não conseguiria
mexer no mouse com precisão. Ela chegou a pensar em
abandonar o curso.
Foi aí que o Prof. Jair Oliveira Júnior resolveu interferir.
Utilizando-se de peças de informática que virariam sucata, criou um mouse adaptado às necessidades da aluna.
Ele reuniu sensores de mouses inutilizados, rolamentos
e eixos de impressoras que seriam jogados fora, dois pedais de máquina de costura e estruturou o equipamento.
Dez horas depois o mouse estava fabricado – e custou
apenas R$50. Na época em que foi criado, um mouse
adaptado custava cerca de mil reais. Dessa forma, ela
pôde acompanhar a turma de 20 alunos.
O incentivo foi tão importante na vida da aluna que,
1 ano depois, Michelle já conseguia formatar e desmontar
computadores com facilidade. Ela sonha em fazer vestibular
para o curso de Sistemas de Informação na Universidade
Estadual de Maringá – UEM.
O professor não quer registrar a invenção, mas
pretende passar adiante o que aprendeu. Ele declarou
que quem quiser ver como ele fez basta ir até a escola
na qual dá aulas.
São atitudes como essa que nos motivam e nos
fazem valorizar cada momento de nossas vidas. Fazem-nos ser gratos por tudo que conseguimos fazer com
tanta facilidade, como digitar este discurso, por exemplo.
Graças às campanhas de vacinação infantil, os
casos de paralisia infantil diminuíram drasticamente
em 34 anos de existência da campanha, sendo que o
último caso de poliomelite, também conhecida como
paralisia infantil, foi registrado no Brasil em 1989. O
País recebeu da Organização Mundial da Saúde –
OMS o certificado de erradicação da doença em 1994.
Para a campanha deste ano foram distribuídas
19,4 milhões de doses da vacina oral para os 115 mil
postos de saúde e a meta foi alcançar 95% da população infantil.
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Solicito, Sr. Presidente, que meu pronunciamento
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e
no programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. AFONSO HAMM (PP-RS. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para destacar
que nesta semana a Frente Parlamentar de apoio às
Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas na
Área de Saúde, da qual faço parte, esteve reunida na
quarta-feira, na Câmara dos Deputados, para apresentar algumas pautas de reivindicação. Entre elas está
a negociação dos reajustes nos repasses dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde – SUS, em
especial o reajuste de 100% dos serviços de média
complexidade, que correspondem à maioria dos atendimentos. A média complexidade abrange serviços
como internações, partos, urgências e emergências.
Durante conversa com o Vice-Presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos,
Maurício Almeida Dias Pereira, fui informado de que
os serviços de média complexidade é que têm mais
demanda nas redes filantrópicas, representando de
75% a 82% da assistência prestada. Do total de 2.100
Santas Casas e entidades filantrópicas no Brasil, 1002
hospitais espalhados pelo País realizam apenas serviços de média complexidade; desse total, 60% são
as únicas alternativas de atendimentos nas cidades.
No Rio Grande do Sul são 245 Santas Casas e
hospitais filantrópicos. Conforme dados da Federação
das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos
e Filantrópicos do Rio Grande do Sul, que tem como
Presidente Júlio Dornelles de Matos e Vice-Presidente
André Lagemann, desse total de hospitais, em 220
Municípios é o único hospital. O total de trabalhadores
envolvidos nessas instituições hospitalares é de 55 mil
trabalhadores. São 519 mil internações ao ano. Dos
33.713 leitos existentes no Rio Grande do Sul, 22.977
estão em hospitais filantrópicos – 68,15%. O Estado
do Rio Grande do Sul possui 23.056 leitos destinados
ao SUS. Destes, 15.590 estão em hospitais filantrópicos – 67,6%.
Nesta semana recebi em meu gabinete o Vice-Presidente da Federação do Rio Grande do Sul, André Lagemann, que me entregou convite para o 12º
Congresso Estadual das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos do Rio Grande do Sul – CONSAÚDE
2013, que neste ano terá como tema Rede Hospitalar
Filantrópica: a integração que faz bem à saúde dos
gaúchos. O evento será realizado de 17 a 19 de outubro, no Centro de Eventos do Hotel Serra Azul, em
Gramado. Na oportunidade, os hospitais e a sociedade gaúcha prestarão uma homenagem de reconheci-
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mento e gratidão pelo exemplar e competente trabalho
desenvolvido pela Força Nacional do SUS durante o
lamentável sinistro da boate Kiss, em Santa Maria. Para
o evento, está convidado para receber a homenagem
o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que liderou
as equipes de trabalho.
Estão ainda em pauta as mudanças na Lei nº
12.101, de 2009, Lei da Filantropia, que estão sendo
estudadas no âmbito do Governo Federal. São articulações que devem ser feitas porque com a lei ocorreram algumas alterações de concessão do certificado
de entidade beneficente de assistência social.
Outro assunto tratado na reunião foi o Projeto de
Lei nº 5.813, de 2013, que institui o programa de fortalecimento das entidades privadas filantrópicas e das
entidades sem fins lucrativos que atuam na área de
saúde, participando de forma complementar do SUS
– PROSUS. O PL permite às entidades que aderirem
ao programa solicitar, até fevereiro de 2014, moratória
das dívidas em até 180 meses junto à Secretaria da
Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vencidas até o mês anterior ao da publicação da
nova lei. Pereira relata que as instituições hospitalares
sofrem com uma dívida acumulada de R$15 bilhões
e com o PROSUS será possível o parcelamento das
dívidas em 15 anos e prazo de carência de 15 anos.
Ele observa que as entidades filantrópicas respondem
por 52% dos atendimentos do SUS. E o orçamento do
Ministério da Saúde para essas entidades é de aproximadamente R$9 bilhões ao ano. Neste sentido, há
necessidade urgente de se trabalhar na correção da
tabela do SUS de repasse aos hospitais filantrópicos
e às Santas Casas.
Poderão aderir ao PROSUS, após aprovação no
Congresso Nacional e sanção presidencial, as entidades que se encontram em grave situação econômico-financeira, sendo que na proposta são consideradas
nesta situação as entidades que tenham o montante
das dívidas tributárias e previdenciárias, em 31 de dezembro de 2012, igual ou superior a 20% da receita
bruta da entidade no mesmo ano ou que o montante
das dívidas tributárias e previdenciárias, somando-se
às dívidas com instituições financeiras, também em 31
de dezembro de 2012, seja igual ou superior a 50% da
receita bruta da entidade no mesmo ano.
Na Câmara dos Deputados, integro a Comissão
Especial destinada a discutir o financiamento da saúde
pública, que visa apresentar alternativas para a correção
da tabela de pagamento do SUS e a criação de uma
linha de financiamento que viabilize o pagamento das
dívidas das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos.
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Peço a divulgação deste pronunciamento nos
meios de comunicação desta Casa Legislativa e no
programa A Voz do Brasil.
Era o que eu tinha a manifestar.
O SR. PLÍNIO VALÉRIO (PSDB-AM. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, apesar das tentativas recentes de
acalmar os ânimos de partidos aliados, o Palácio do
Planalto, ao que consta, se prepara para um segundo
semestre de guerra com o Congresso, com o retorno
da pauta de votações no Legislativo a partir desta primeira semana depois do recesso.
As falhas na articulação política do Governo,
evidenciadas em votações importantes nesta Casa e
no Senado, foram agravadas pela forte queda de popularidade da Presidente depois das manifestações
populares de junho e por um cenário econômico que
é cada vez mais complicado. Com a percentagem da
população que avalia o Governo como ótimo ou bom
despencando de 63% em março para 31% em julho,
segundo a última pesquisa de opinião IBOPE, que
foi divulgada na semana passada, a Presidente foi
a campo para tentar reverter o seu mau momento e
continuar competitiva como aspirante a um segundo
mandato. Por sinal, ela passou a defender a tese segundo a qual os protestos de junho resultam do êxito
de seu governo, com a exótica interpretação de que
os manifestantes, agraciados com as melhorias sociais
promovidas, agora querem mais. E entende também
que a estagnação da economia abaixo de índices razoáveis se deve aos efeitos da crise global. Assim, a
crise não é de seu governo, apesar de as pesquisas
indicarem o contrário.
#Entre os principais interesses do Governo neste reinício das atividades legislativas destaca-se a
preservação do Programa Mais Médicos, que, na visão do Palácio, ajudará a melhorar a popularidade
do Governo petista. Aliás, os fatos estão confirmando
que esse programa, lançado da noite para o dia no
surto provocado pelos protestos populares, era então
matéria incompleta, guardada para dar a largada na
candidatura do Ministro da Saúde ao Governo de São
Paulo. No calor da batalha, decidiu-se antecipar seu
lançamento, sendo impossível disfarçar o improviso
da medida, que abriu uma polêmica nacional e impôs
recuos ao Governo.
Outra batalha importante, mas difícil, é tentar
impedir a derrubada do veto ao fim da multa de 10%
do FGTS. A primeira sessão do Congresso destinada
à votação dos vetos, pela regra que obriga a apreciar
esses atos presidenciais em até 30 dias, será no dia
20 de agosto.
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Mais um ponto a ser considerado para negociação de convivência com o Congresso é a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, que não chegou a ser
votada antes do recesso por falta de consenso, com
a agravante de que ao seu lado está para ser votada
a PEC do orçamento impositivo, que torna obrigatório
o pagamento de emendas parlamentares. O Código
de Mineração é outra prioridade do Executivo. E não
convém se esquecer de que em meio a tudo isso, para
que não percam validade, aguardam vez e voto algumas medidas provisórias. Isso já aconteceu em cinco
ocasiões neste ano.
Com a estratégia de atribuir ao “sucesso” e não a
falhas de sua administração o surgimento das manifestações de rua, o Governo corre o risco de ficar falando
sozinho, num monólogo em que só oferece explicações,
em vez de resultados. Se a Presidente não conseguir
reverter a situação da economia, a desarticulação de
sua base de apoio parlamentar e esse marasmo enorme de gestão que se percebe na Esplanada dos Ministérios, não se pode prever que complicações terá o
Governo de enfrentar neste resto de mandato.
Muito obrigado.
A SRA. ALINE CORRÊA (PP-SP. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, aproveito esta oportunidade
para reiterar minha posição em defesa dos Municípios
brasileiros, que têm tido suas finanças estranguladas
pelo aumento de responsabilidades e pela redução
de arrecadação.
Diante desse cenário, é indispensável a destinação dos royalties de petróleo para educação, única
forma de garantirmos ensino de qualidade para toda
a população em idade escolar.
O uso da desoneração fiscal como instrumento
de política econômica tem prejudicado diretamente os
Municípios. No segundo decênio de julho, as transferências do Fundo de Participação dos Municípios foram
10,82% menores do que no mesmo período do ano
passado, o que constitui uma grave ameaça à solvência das cidades brasileiras.
Do ponto de vista das despesas, os números
comprovam o peso dos gastos em educação sobre
as finanças municipais. Sem o aporte de novos recursos não poderemos atender às demandas da população, que aposta na educação como caminho para o
desenvolvimento sustentável e para a superação das
desigualdades no País.
De acordo com estudo produzido pelo economista
François Bremaeker, consultor da ONG Transparência
Municipal, em 2010, a participação média das despesas
com educação, em relação às despesas orçamentárias
dos Municípios brasileiros, foi de 25,18%.
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Mas o mais importante é o dado que indica a
participação das despesas em educação, com recursos próprios, no total das receitas que fazem parte da
base de cálculo para as despesas com essa rubrica.
Em 2010, esse índice foi, na média, de 37,92% para
o conjunto dos Municípios brasileiros.
Ou seja, das receitas que constituem a base de
cálculo para gastos em educação, os Municípios gastaram, com escolas e professores, bem mais do que
os 25% previstos pela Constituição Federal.
Se por um lado o Governo tem que pensar em
estimular a economia no curto prazo, por outro lado é
indispensável investir em educação para criar as bases
do desenvolvimento do País no longo prazo.
A redução de impostos foi útil para evitar o desaquecimento brusco da economia, mas isso impactou
negativamente o FPM e, com isso, a capacidade dos
Municípios de honrar seus compromissos com o bem-estar da população.
Para desatar esse nó e garantir recursos para o
financiamento consistente da educação em todos os
níveis, é indispensável que utilizemos os recursos dos
royalties de petróleo para essa finalidade prioritária.
A população brasileira já afirmou reiteradamente que considera a educação o grande instrumento
para o desenvolvimento e o fortalecimento da Nação
no longo prazo.
Se quisermos, de fato, ouvir as vozes das ruas,
então o Congresso Nacional não pode hesitar na destinação dos recursos do petróleo para o financiamento
da educação no Brasil.
Era o que tinha a destacar. Muito obrigada.
O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, rejeitada nesta Casa em 25
de junho último, a Proposta de Emenda à Constituição
nº 37, de 2011, que trata do poder de investigação do
Ministério Público, ganhou os noticiários sob a alcunha
de “PEC da Impunidade”.
Contudo, é de extrema relevância chamar a atenção para questões fundamentais que não foram então
debatidas, questões essas que a pressão do momento,
sobretudo midiática, impediu discutir de forma equilibrada, madura.
Disputas corporativistas e segurança jurídica são
alguns pontos levantados por ninguém menos do que
Eugênio José Guilherme de Aragão, Subprocurador-Geral da República e Corregedor-Geral do Ministério
Público Federal.
Para ele, “a investigação controlada, balizada
por princípios que preservam a dignidade humana e a
presunção de inocência é o que falta no Brasil, e pode
ser perfeitamente realizada pelo Ministério Público ou
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por uma polícia tecnicamente preparada e respeitosa
à cidadania, tanto faz”.
Além disso, a disputa que se estabeleceu revela
nada menos que “a condição precária da atividade investigatória criminal no Brasil, independentemente de
quem queira assumir seu protagonismo”.
Integrante do Ministério Público há mais de 26
anos, Eugênio Aragão não se intimida ao afirmar que
a instituição age de forma “justiceira, descoordenada
e politizada” ao disputar espaço com outras corporações – Justiça, Advocacia Pública, Defensoria Pública,
Polícia –, gerando situações de risco e desgastando
a força de seu ineditismo, como incluído na Constituição de 1988.
Nesse cenário de lutas, baseado no corporativismo, é de se compreender os prejuízos impostos às
investigações afetas ao MP, uma vez que a energia a
ser nelas depositadas resta diluída, minando as ações
garantidoras da segurança jurídica.
Se disputas por prestígio e poder balizarem a
seleção dos casos a esclarecer e se a exposição na
mídia ditar a intensidade das ações, como garantir o
efetivo respeito aos direitos do investigado, inclusive
quanto ao fim da violência policial? Como empreender uma investigação criminal que mereça, verdadeiramente, esse título?
Trata-se, portanto, de assunto bastante complexo,
pois não é questão de apenas transferir os poderes
de investigação para esse ou aquele órgão. Qualquer
deles que detiver essa incumbência precisa dela se
compenetrar, sem espaço para casuísmo ou manipulação de qualquer ordem.
Por fim, Sras. e Srs. Deputados, temo que, com
a apreciação atabalhoada da PEC 37, de 2011, a sociedade brasileira tenha desperdiçado oportunidade
ímpar – em especial em razão das manifestações de
rua – de discutir sua insatisfação de modo organizado,
equilibrado e principalmente democrático, sobretudo
por meio desta Casa, composta que é por representantes do povo.
Era o tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. GUILHERME MUSSI (PSD-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, venho a esta tribuna para
parabenizar os advogados pelo seu dia, comemorado
a 11 de agosto.
O Direito é a ciência das normas que regulam
as relações entre os indivíduos na sociedade. Quando essas relações não funcionam dentro das normas
estabelecidas, entra o trabalho do advogado de nortear e representar seus clientes em qualquer instância,
juízo ou tribunal.
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Advogar é uma das opções do bacharel em Direito. O exercício da advocacia consubstancia-se essencialmente na formação de teses, na articulação
de argumentos possíveis juridicamente, no encadeamento de ideias na defesa de interesses legítimos
compatíveis com o ordenamento jurídico pátrio. Não
basta, portanto, possuir formação intelectual e elaborar apenas uma tese. Cada caso é um caso. As teses
dos advogados são levadas ao público, aos tribunais,
contestadas nos limites de seus fundamentos, argumentos, convencimento e, por fim, julgadas à exaustão.
Se confirmadas pela Justiça, passam do mundo das
ideias para o mundo real, por força judicial.
Não resta dúvida de que a advocacia possui o
teor da excelência intelectual e, por lei, os profissionais
que a exercem devem ostentar a condição de doutores, que lhes foi concedida por Dom Pedro I em 1827.
É o advogado que, enquanto profissional do direito,
deve a si mesmo o questionamento interior de estar à
altura de tão elevada honraria por mérito, por capacidade e competência na condução dos interesses por
ele defendidos.
O dia 11 de agosto é a data da lei de criação dos
cursos jurídicos no Brasil e é também o Dia do Advogado. Esse dia é também conhecido como o Dia do
Pendura, uma tradição do início do século 20, quando
comerciantes costumavam homenagear os estudantes
de Direito deixando-os comer de graça.
Pelo exposto, parabenizo a classe dos advogados pelo seu dia e solicito a V.Exa. que este discurso
seja publicado nos órgãos de comunicação da Casa.
O SR. VALADARES FILHO (PSB-SE. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, encontra-se em tramitação
nesta Casa, há 10 anos, o Projeto de Lei nº 1.332, de
2003, de autoria do nobre colega Deputado Arnaldo
Faria de Sá, que trata das atribuições e competências
das guardas municipais como órgãos de segurança
pública em todo o território nacional.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho
hoje a esta tribuna para ressaltar a importância desse
projeto de lei e solicitar o empenho dos Líderes e do
Presidente desta Casa para que a matéria seja apreciada o quanto antes.
É de conhecimento de todos nós que a violência,
antes restrita aos grandes centros urbanos, hoje se
espalha por todas as regiões do País, chegando até
aos mais longínquos Municípios. Esse crescimento da
violência nos indica que o atual sistema de segurança pública tem se revelado falho. Não se tem revelado
capaz de garantir a segurança aos cidadãos brasileiros, papel do Estado previsto na Constituição Federal.
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Os números da violência são cada vez mais assustadores. A falta do adequado aparelhamento do
sistema de segurança pública, em especial do aparelho policial, ameaça o avanço da democracia e a consolidação do Estado Democrático de Direito.
Entendemos que a aprovação desse projeto de lei
que regulamenta as atividades das guardas municipais
é de extrema importância para o combate à violência,
especialmente nos Municípios mais distantes. O trabalho das guardas municipais, além de contribuir para a
consecução das macropolíticas de segurança pública
do Estado, irá possibilitar o respeito às peculiaridades
sociais, culturais e econômicas de cada região.
A aprovação dessa matéria, além de regulamentar
as atividades das guardas municipais, vai proporcionar
a necessária profissionalização da atividade policial
das guardas municipais e proporcionar as condições
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para que esses profissionais possam colaborar com
as Polícias Civil e Militar no combate à criminalidade.
Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
nome da segurança dos cidadãos brasileiros, temos
que agilizar a tramitação dessa matéria, que já tem
10 anos, e incluir o PL nº 1.332, de 2003, na pauta de
votações com a urgência que a matéria requer.
Era o que tinha a dizer.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Encerro
a sessão, lembrando que foi convocada Sessão Não
Deliberativa de Debates para hoje, quinta-feira, dia 8
de agosto, às 14 horas.
(Encerra-se a sessão às 12 horas e 31
minutos.)

Ata da 223ª Sessão da Câmara dos Deputados,
Não Deliberativa de Debates, da 3ª Sessão
Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura,
8 de agosto de 2013
Presidência dos Srs.: Gonzaga Patriota, 1º Suplente de Secretário. Amauri Teixeira,
Mauro Benevides, Eleuses Paiva, Pastor Eurico, Erika Kokay, Izalci, nos termos do
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) – Havendo número regimental, 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. ONOFRE SANTO AGOSTINI, servindo
como 2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE
(Não há expediente a ser publicado)
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Amauri Teixeira.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão
do orador.) – Nobre Presidente Gonzaga Patriota,
Sras. e Srs. Parlamentares, hoje nós tivemos uma boa
notícia. Nós estávamos preocupados. É preocupante
a situação das fronteiras do Brasil, que tem uma das
maiores fronteiras do mundo, tanto terrestres quanto
marítimas. Sendo assim, é difícil conter a entrada de
drogas, é difícil conter a entrada de armas ilegais, é
difícil conter o tráfico de pessoas, o tráfico de mulheres.
Nós temos militado para aumentar a fiscalização
das nossas fronteiras, principalmente fortalecendo órgãos dessa área, como a Receita Federal, a Polícia
Federal, a Polícia Rodoviária Federal.
Concurso para analistas da Receita Federal estava para vencer. Faltavam apenas 20 dias, e a Ministra Miriam Belchior, com sua sensibilidade de sempre,
determinou a prorrogação. Nós queremos agradecer
à Ministra, que tem autorizado contratações na área
da Receita. Ela abriu concurso para a Polícia Federal,
abriu concurso para o Ministério Público do Trabalho,
para combate ao trabalho escravo. Prorrogou por 6
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meses o concurso, o que nos dá tempo de aproveitar
esses analistas da Receita Federal.
Nós estivemos aqui com a Presidente Silvia Felismino, conversamos com os Deputados Andre Vargas,
Berzoini, Vicentinho e outros Parlamentares e fizemos
gestão perante a Ministra Miriam, que estabeleceu a
prorrogação. Eu quero, de público, agradecer à Ministra.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) – Concedo a palavra à Sra. Deputada Iara Bernardi, que
falará no tempo do Deputado Onofre Santo Agostini.
É uma homenagem às mulheres, Deputado
Onofre.
A SRA. IARA BERNARDI (PT-SP. Sem revisão
da oradora.) – Muito obrigada, Deputado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo
esta tribuna para parabenizar a Presidenta Dilma pela
sanção ao projeto – nós o aprovamos nesta Casa após
tramitação de mais de 10 anos – que estabelece protocolo, no caso do Sistema Único de Saúde, referente a
atendimento multidisciplinar a ser dado para as vítimas
de violência sexual, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam mulheres ou homens adultos, sejam idosos.
A Presidenta Dilma sancionou sem nenhum veto esse
projeto, que estabelecerá em todo o Brasil referências
para atendimento às vítimas de violência sexual.
Esse projeto foi aprovado por unanimidade no
plenário desta Casa e também no Senado Federal.
Foi um dos projetos prioritários que a Casa selecionou
para ser apreciado na semana do Dia Internacional da
Mulher, 8 de março. Foi considerado um projeto prioritário, que atende principalmente as mulheres brasileiras.
Parabenizo a Presidenta Dilma, a bancada feminina desta Casa, que escolheu essa proposição como
prioritária, e, evidentemente, o Congresso Nacional,
que tem responsabilidade com a aprovação de projeto tão importante para as vítimas de violência sexual,
principalmente no caso das mulheres.
Para concluir, Sr. Presidente, digo que esse projeto aperfeiçoa uma das ações previstas na Lei Maria
da Penha. Trata‑se da violência sexual. É uma das mais
variadas formas de violência combatidas por meio da
Lei Maria da Penha. Eu quero parabenizar, portanto, a
Presidenta Dilma, o Congresso Nacional e, sobretudo,
a bancada feminina pela defesa do projeto.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) – Parabéns a V.Exa. também.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje ocupo
esta tribuna para celebrar a graça de ter sido o Projeto
de Lei da Câmara nº 3, de 2013 – nesta Casa, Projeto
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de Lei nº 60, de 1999 –, sancionado pela Presidenta
Dilma Rousseff. Estabelece o atendimento obrigatório
e integral, no âmbito do SUS, para pessoas em situação de violência.
Esse é o quinto projeto que aprovo e vejo sancionado em favor das mulheres. Confesso ter sido o
mais difícil e, talvez por isso mesmo, o mais benéfico
e impactante na vida das mulheres brasileiras vítimas
de violência sexual.
O projeto não transige com nenhuma forma de
violência sexual. Ele amplia o conceito de violência sexual, evitando a exclusão de crianças, idosos e doentes
mentais, e propicia a prestação do apoio humanitário
essencial para a mulher vítima dessa tortura – todo
estupro é uma forma de tortura. Além disso, ele evita
que ela passe por um segundo sofrimento, que é a prática do aborto legal. Ela terá direito a medicação com
eficiência precoce, para prevenção contra a gravidez
resultante de estupro.
O PLC 3/13, de minha autoria, assegura o atendimento à vitima de violência, o diagnóstico e o tratamento das lesões; a realização de exames para detectar doenças sexualmente transmissíveis e prevenir
a gravidez. Além da pílula do dia seguinte, serão administradas drogas para tratamento contra doenças
sexualmente transmissíveis, hepatites virais e o HIV.
O projeto cuidou da mulher com carinho e atenção,
o que durante muitos séculos a ela não foi dispensado.
Tudo começa com o seu acolhimento, com a atenção
e o apoio psicológico às mulheres vítimas de violência
sexual. Foram assegurados todos os procedimentos
médicos exigidos, e há até a garantia de que o registro e a coleta de material para a investigação policial
vão ocorrer no mesmo local, o que acaba com a humilhação, no caso da vítima, de percorrer delegacias
e outros órgãos sem receber a adequada atenção.
A Câmara dos Deputados, o Senado Federal e
o Governo da Presidenta Dilma Rousseff prestaram
um dos maiores serviços ao País, que ainda sofreu,
no ano passado, com 48 mil agressões a mulheres,
como registrou a CPMI da Violência contra as Mulheres. E 68,8% dessas agressões foram sofridas dentro
da própria casa.
Quero agradecer, em primeiro lugar, à bancada
feminina desta Casa, que incluiu esse projeto entre
as prioridades para votação com referência às comemorações do Dia Internacional da Mulher. Agradeço
aos Presidentes da Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves, e do Senado Federal,
Senador Renan Calheiros, o esforço; ao Ministro da
Saúde, Alexandre Padilha, que foi um parceiro de primeira hora na negociação; à Ministra Eleonora Meni-
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cucci, que acompanhou passo a passo o processo de
negociação referente à sanção.
Temos que vibrar e agradecer ao movimento feminista. Duzentas entidades se dirigiram à Presidenta
da República, dando‑lhe força para que estabelecesse
a sanção sem veto.
Digo, por fim, em alto e bom som: obrigada, Presidenta Dilma, pela sua coerência histórica e coragem
moral para defender as mulheres brasileiras contra toda
sorte de violência sexual.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Fernando Marroni.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente Gonzaga
Patriota.
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de registrar aqui,
no dia de hoje, o aniversário de 44 anos da Universidade Federal de Pelotas, da qual faço parte há 35
anos como engenheiro técnico e que há 10 anos contava com apenas pouco mais de 7 mil alunos e que,
nesses 10 anos do Governo do Presidente Lula e da
Presidenta Dilma, alcançou 102 cursos e hoje conta
com 20 mil alunos.
Então, eu queria parabenizar todos os servidores,
funcionários e professores da Universidade Federal de
Pelotas, em nome do companheiro Magnífico Reitor
Mauro del Pino, e desejar que essa universidade tenha vida longa e que possa cada vez mais crescer e
fazer cumprir as suas prerrogativas da formação, da
extensão, da pesquisa, pois é uma universidade voltada para a pesquisa, para a extensão e para o ensino.
Essa universidade foi fundada a partir de quatro
faculdades: Faculdade Leiga de Medicina, Faculdade
Eliseu Maciel de Agronomia, Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Faculdade de Odontologia, que tinha um campus na UFRGS.
Deixo fica aqui o nosso registro. Parabéns à Universidade Federal de Pelotas, pelo transcurso dos seus
44 anos de fundação!
Obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos
aqueles que nos assistem pela TV Câmara neste
momento, hoje ocupo este espaço para falar sobre a
Universidade Federal de Pelotas, a nossa UFPel. Na
verdade, quero parabenizar a nossa universidade, que
hoje completa 44 anos de fundação. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa história, pois desde
1978 sou servidor da UFPel. e foi lá, no sindicato da
universidade, que iniciei minha militância política, ao
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presidir a Associação dos Funcionários da Universidade Federal de Pelotas (ASUFPEL), entre 1987 e 1991.
Hoje, a nossa universidade conta com 102 cursos de graduação, que são usufruídos por cerca de 20
mil estudantes. Além disso, tem a sua pós-graduação,
com 17 doutorados, 40 mestrados e 17 especializações. São 1.349 projetos de pesquisa e 649 projetos
de extensão. O corpo de docentes é de 1.367, além
de 1.286 técnicos-administrativos.
E, desde o dia 11 de janeiro de 2013, a UFPel
tem como reitor o meu companheiro, Prof. Mauro Del
Pino. Quando fui Prefeito de Pelotas, entre 2001 e
2004, Mauro foi o meu Secretário de Educação. E hoje,
ele, como reitor, e eu, como Deputado, continuamos
trabalhando juntos pela educação da nossa cidade,
o que passa, indispensavelmente, por investimentos
na UFPel, que teve um grande salto de modernidade,
principalmente no que diz respeito à infraestrutura,
durante o Governo do Presidente Lula.
Portanto, mais uma vez, parabenizo a Universidade Federal de Pelotas pelos seus 44 anos. Tenho
muito orgulho de, há 35 anos, fazer parte dessa história e participar do crescimento da nossa universidade. Contem sempre comigo, seja em Brasília, seja
em Pelotas, seja em qualquer lugar. Serei sempre um
parceiro de primeira hora.
Muito obrigado.
O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
queria fazer dois registros nesta tarde. Um é sobre a
XVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada em julho. É patente na pauta central o desequilíbrio federativo e o esvaziamento dos Municípios.
É impensável, num país continental, continuarmos
com essa situação, em que gestores locais têm que
ficar de pires na mão por uma patrulha mecanizada,
uma ambulância ou uma ponte que a chuva levou. O
custo de intermediação, o custo das políticas públicas
crescem, o balcão para corrupção também, e o centro
de decisão fica longe da população.
Então, é preciso coragem para descentralizar
poder. É preciso acabar com essa política atrasada
de intermediação de recursos públicos. É preciso uma
profunda reforma tributária e um rearranjo do pacto
federativo.
O outro registro é a ressurreição na nossa Casa
da reforma política. As manifestações de rua revelaram o mal-estar da sociedade com o sistema representativo. E isso não é privilégio do Brasil. No mundo
inteiro a democracia representativa vive uma crise. É
evidente que precisamos de maior controle social, maior
acompanhamento dos mandatos e maior vínculo dos
Parlamentares com a população, e precisamos resol-
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ver o problema do financiamento, entre tantos outros
problemas do nosso sistema político, que está dando
mostras claras de esgotamento.
Nós naufragamos na tentativa da Comissão Especial. Vamos ver se na Comissão, que teve inclusive
uma reunião hoje pela manhã, se colhe êxito e se a
realmente produzimos a reforma que o País espera do
Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) – V.Exa.
será atendido nos termos regimentais.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
O desequilíbrio federativo e a crise nos municípios
Em julho, foi realizada a XVI Marcha a Brasília em
Defesa dos Municípios. Milhares de Prefeitos levaram
sua voz firme e unificada ao Congresso Nacional e ao
Governo Federal. Há muito a maioria dos Municípios
vive uma situação crônica de estrangulamento fiscal,
onde a rotina do Prefeito é pagar estritamente os gastos correntes de custeio da máquina, sem nenhuma
capacidade de investimento autônomo. A rigidez dos
orçamentos transfere a possibilidade de melhorias na
infraestrutura das cidades unicamente para transferências voluntárias dos Governos Federal e Estaduais.
Os prefeitos se transformam em caixeiros viajantes em
busca de convênios para poder introduzir mudanças
qualitativas na vida de suas populações.
Excetuando os Municípios que atingiram alto
grau de industrialização ou têm setor de serviços e
imobiliário sofisticados ou usufruem de royalties de
produção mineral, petrolífera ou energética, os demais 5 mil Municípios dependem exclusivamente do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Portanto, não só há uma enorme concentração de recursos
na União (70%), como a distribuição dos impostos
entre os próprios Municípios é muito injusta no Brasil.
Alguns Prefeitos têm que fazer mágica com cerca de
R$100 per capita/ano de transferências constitucionais
obrigatórias. Outros Prefeitos privilegiados chegam a
dispor de R$4,5 mil até R$ 10 mil por habitante/ano.
Em 2013, a questão se agravou pelo baixo desempenho da economia (PIB de apenas 0,9% em 2012) e
das desonerações feitas unilateralmente pelo Governo
Federal no Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), um dos componentes do FPM. O desempenho
ruim da economia também afeta o lucro das empresas,
impactando no Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. O IR é o outro componente do FPM.
A discussão sobre um novo pacto federativo é
agenda central no Brasil dos nossos dias. Fica cada
vez mais claro que é impossível abraçar o País a partir
de Brasília. Vivemos em um país continental impregna-
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do por enormes desigualdades econômicas, sociais e
culturais. A centralização afasta os centros decisórios
do cotidiano da população, encarece as ações de políticas públicas e tenta padronizar autoritariamente o
que é diverso. Esse foi em grande parte o sentido da
vaia colhida pela Presidente Dilma. Ao anunciar verbas federais em programas de ações induzidas pelo
Governo Federal, não entendeu que os gestores municipais querem autonomia financeira e orçamentária
para implementar seus programas de Governo.
Não faz sentido Prefeitos dos quatro cantos de
um país continental ficarem de pires na mão nos corredores da burocracia em busca de recursos para
comprar uma patrulha mecanizada, uma ambulância,
uma ponte que a chuva levou ou um ônibus para o
transporte escolar.
É preciso coragem para abrir mão de poder, entender a complexidade do Brasil e descentralizar as
ações. Ganhará nossa população com um Governo
mais ágil e eficiente.
Morte e ressureição da reforma política
É preciso colocar alguns pingos nos is, sob pena
de não atendermos um dos maiores clamores das
ruas: menos mentira, mais verdade, menos cinismo e
hipocrisia, mais autenticidade e coerência.
Há muito tempo a reforma política é apontada
como uma necessidade para o aprimoramento da democracia brasileira. Nosso sistema não aproxima as
pessoas da representação política, impõe campanhas
caríssimas que abrem as portas para relações incestuosas entre financiadores e financiados, fragiliza os
partidos, dificulta a governabilidade.
Vamos falar a verdade. O novo Congresso, eleito em 2010, tentou abordar o desafio. O Senado criou
uma Comissão Especial, que trabalhou célere com
discussões e votações sumárias e, em 60 dias, apresentou um projeto. A própria Comissão de Constituição
e Justiça do Senado desfigurou a proposta, tornando-a inconsistente e contraditória, e nem sequer chegou
ao Plenário. A Câmara dos Deputados adotou postura diversa, instalando outra Comissão Especial, onde
trabalhamos por quase 2 anos, realizando discussões
profundas e patrocinando dezenas de audiências públicas. A votação do relatório também foi obstruída na
fase final dos trabalhos e não chegou ao plenário. Em
fins de 2012, o então Presidente Marco Maia (PT do
Rio Grande do Sul) chegou a agendá-la, mas a persistência de graves divergências e a votação da partilha
dos royalties do petróleo arquivaram o texto de forma
que parecia definitiva.
O tema é complexo e polêmico. Mexe com interesses estabelecidos. E uma profunda reforma só
seria possível se a Presidência da República desem-
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penhasse seu papel de articuladora e construtora de
consensos. Mas a gerente Dilma não compreendeu
que a Presidência é lugar para estadistas e líderes
políticos da Nação. A única contribuição de sua parte foi um parágrafo no discurso de posse. Depois, um
eloquente silêncio e uma completa inércia.
Diante da explosão de cidadania e indignação
nas ruas, a Presidente tentou ressuscitar a reforma
política como panaceia para os problemas brasileiros.
Hipocrisia? Diversionismo? Alienação? Oportunismo?
Façam suas apostas.
A ideia do plebiscito para a convocação de uma
Constituinte exclusiva era alicerçada em convicções
tão sólidas que não resistiu 24 horas. Foi substituída
por um plebiscito amplo e difuso sobre o conjunto de
temas envolvidos na reforma política. Tal qual a mitológica Fênix, a reforma ressurgiria das cinzas como
resposta mágica e ilusória às demandas da sociedade.
O Tribunal Superior Eleitoral apontou que precisa
de 70 dias para organizar o plebiscito. A Constituição
impõe que mudanças só valem se introduzidas 1 ano
antes das eleições. A OAB adverte que matérias constitucionais não podem ser objeto de plebiscito.
Para Dilma, a reforma política foi recolocada
como válvula de escape. Para a sociedade é uma necessidade, embora não haja percepção clara disso. Ao
Congresso resta o desafio: produzir em 90 dias o que
em anos e anos não foi possível concretizar.
Ainda sobre a reforma política: mais uma tentativa
Fechamos o semestre legislativo. Retomaremos
as atividades na próxima semana. Ao apagar das luzes, uma porta foi aberta para uma derradeira tentativa, na atual legislatura, de aprovação de uma reforma
política que modernize nossa democracia. Todas as
tentativas anteriores esbarraram na impossibilidade
de construção de consensos mínimos para mudanças
mais profundas e não apenas cosméticas.
A panaceia improvisada pela Presidente da República de convocação de uma Constituinte exclusiva
não resistiu 24 horas. O plebiscito se revelou complexo
e inadequado, diante dos questionamentos da OAB
acerca de matérias constitucionais e de as opções
não permitirem escolhas binárias e casadas com outros temas conexos. Poderíamos sair do plebiscito, por
exemplo, com 30% dos votos para o distrital misto, 25%
para o distritão, 20% para o distrital puro e 15% para a
lista fechada. Como ficaria? Ou aprovar o recall para
os mandatos, só viável no distrital puro, com a manutenção do sistema eleitoral atual.
Diante das expectativas criadas na sociedade,
a Câmara dos Deputados instalou um Grupo de Trabalho. São 14 Deputados representando os maiores
partidos políticos e um coordenador designado pelo
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Presidente da Câmara. Como porta-voz do PSDB na
antiga Comissão Especial sobre o tema, fui o indicado pelo partido.
Vamos arregaçar as mangas e exercitar a arte
da política, na tentativa de contornar os impasses e
transformar em possível o necessário. Confesso que
não carrego um otimismo exagerado, pois a tendência
é que as divergências anteriores sejam repostas. Mas
o pessimista já nasce derrotado, o otimista tem alguma
chance. Portanto, à luta, mãos à obra!
Irei defender os seis pontos aprovados pela Executiva Nacional e anunciados pelo Presidente do PSDB,
Senador Aécio Neves, em coletiva à imprensa.
O PSDB propõe, em nome da consistência programática e da aproximação maior da representação
política com a sociedade, o voto distrital misto. Também
o fim das coligações proporcionais é essencial para
evitar que o eleitor seja induzido a erro votando em A e
elegendo Z. Após profunda avaliação, o PSDB propôs
o fim da reeleição e o mandato de 5 anos, consciente
ser seu criador, mas a experiência recente recomenda
a mudança. Isto não afetaria os atuais mandatários.
No elenco de proposta consta a cláusula de desempenho para que só tenham acesso à representação
no Congresso, ao fundo partidário e ao tempo de tevê
partidos com o mínimo de representatividade social,
coibindo partidos de aluguel. Completa o projeto partidário a introdução de regra em que o tempo de TV
tenha a proporcionalidade calculada apenas sobre os
votos dos partidos dos candidatos a titular e vice, tirando “valor de mercado” do tempo de TV de partidos
não integrantes da chapa majoritária.
É com essas propostas em mãos que encararei
a nova tarefa, sempre lembrando Ulysses Guimarães,
para quem a matéria-prima da política era a saliva.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) – Com
a palavra o Deputado João Carlos Bacelar, o Jonguinha. S.Exa. dispõe do tempo regimental de 1 minuto
prorrogável por mais 1.
Cumprimento o povo de Mirandiba, na pessoa
do Vereador Pedrinho.
O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PR-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Deputado Gonzaga Patriota, V.Exa.,
como Deputado do Nordeste, representante de Petrolina, também sofreu muito com essa seca prologada
por que todos nós nordestinos passamos. E aqui, Sr.
Presidente, vimos, na semana passada, a Presidência
da República vetar alguns artigos da Medida Provisória
nº 623, que trata de créditos para a Região Nordeste
do Brasil e, especialmente, no Estado da Bahia atingiu
os pequenos produtores.
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Estive, esta semana, na microrregião de Irecê,
depois fui à região do Vale do São Francisco, a qual
V.Exa. tão bem conhece. Fui abordado por vários pequenos e médios agricultores, pedindo nosso esforço,
nesta Casa, para renegociarmos e tentarmos convencer
os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e, principalmente, a Presidenta Dilma de que esses artigos
vetados terão que ser revistos.
Não podem o pequeno e o médio agricultor brasileiro pagar o tanto que têm pago aos bancos públicos.
Digo isso porque conhecemos de perto essa realidade, Sr. Presidente. Outro veto importante que atingiu
muito a Bahia foi em relação à Dívida Ativa da União
e ao PESA. Afirmamos aos produtores já atendidos
pelo art. 8º da Lei 11.775 que o rebate de 80% apenas
alcança dívidas atualizadas de até 10 mil reais e para
dívidas com saldos atualizados entre 10 mil e 50 mil
o rebate cai para 63%, sem considerar que a dívida,
quando está inscrita na União, é corrigida pela SELIC.
Na microrregião de Irecê, são mais de 10 mil produtores prejudicados com esse veto. Lembro ainda que as
disposições do art. 8º da Lei 11.775 estão limitadas a
dívidas inscritas até 31 de outubro de 2010.
Como ficam os produtores com as dívidas inscritas
após esta data, Sr. Presidente? É importante também
salientar sobre os contratos e não sobre o CPF. Vou
citar aqui um pequeno exemplo: quem contrata para
operação um investimento no valor de 70 mil reais, que
mal dá para comprar um trator equipado, faz custeio de
25 mil reais e perde tudo com a seca, Sr. Presidente.
Como faz esse produtor que fez duas operações e tem
o mesmo CPF? Ou seja, ele está fora da renegociação.
Precisamos rever esses casos. Não é possível
que o Brasil, com a riqueza que tem, não invista no
pequeno e médio produtor rural e, ao mesmo tempo,
vemos nos grandes noticiários internacionais o Brasil
perdoando quase 1 bilhão de dívidas para países africanos, que muitas vezes não são merecedores pelos
atos de corrupção que cometem ao conduzir seu povo.
Não admitimos isso.
Vejo o ex-Senador, Deputado Mauro Benevides,
outro grande nordestino. Aqui nós não admitimos,
Deputado Benevides, o pequeno e o médio produtor
pagarem a conta que todos nós brasileiros pagamos,
quando perdoamos uma dívida como essa que eu
acabei de relatar. Está saindo do bolso de cada um
de nós quase que 8 reais per capita.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) – Para
concluir, Deputado Jonguinha.
O SR. JOÃO CARLOS BACELAR – Com a sensibilidade que a Presidenta Dilma tem, eu peço a
ela encarecidamente que reveja esses atos. Nós não
podemos mais pagar essa conta internacional. Nós,
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pequenos e médios produtores do Nordeste, não podemos mais ter nossas propriedades entregues aos
bancos oficiais.
Não estou aqui, Sr. Presidente, defendendo o
calote, porque o povo nordestino não admite o calote; é um povo ordeiro e trabalhador, mas também não
pode pagar pela diversidade climática que toda a nossa
região tem passado, nesse sofrimento, ao longo dos
últimos anos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) – Dando
continuidade, convidamos para fazer uso da palavra o
decano desta Casa, Deputado Mauro Benevides, fundador do MDB, lá no Ceará.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado
Gonzaga Patriota, sou muito grato pelas referências
à nossa trajetória política lá no Estado. Cumprimento
os demais Srs. Deputados.
Na sequência de atos públicos, com vistas a conscientizar os cearenses no que concerne à implantação
da Refinaria Premium II, a Assembleia Legislativa, por
iniciativa de seu Presidente, Zezinho Albuquerque, visitará, no próximo dia 15, o Município de Itapipoca, expressivo centro demográfico de nosso Estado, realizando,
ali, debate no Plenário da respectiva Câmara Municipal.
Ressalte-se que o megaempreendimento há sofrido protelações por parte da PETROBRAS, embora a
Presidente Graça Foster reafirme o propósito de cumprir a promessa do Governo Federal, referenciada por
vários dirigentes daquela portentosa Estatal.
Recordo que, ainda em 1975, os Senadores Virgílio Távora e Wilson Gonçalves, de saudosa memória, e
eu próprio fizemos entrega de Memorial ao então Presidente Ernesto Geisel, dele ouvindo circunstanciada
exposição sobre o projeto, até hoje procrastinado, por
razões diversas.
Aplaudo a firmeza com que o Poder Legislativo
cearense pugna pela efetivação de um sonho, acalentado por sucessivas gerações, e ainda irrealizado.
A nossa unidade federada, Sr. Presidente, espera que, ainda neste exercício, a Refinaria Premium II
venha a tornar-se esplêndida realidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) – V.Exa.
será atendido, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Onofre Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é com satisfação que venho a esta tribuna falar do Projeto de Lei nº 2.907 de 2011, de minha
autoria, que confere ao Município de Abelardo Luz, no
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oeste de Santa Catarina, o título de Capital Nacional
da Semente de Soja.
Comemoro a aprovação da proposta na Comissão de Educação do Senado da República, porque,
aqui, a Câmara já o havia votado como PL nº 28, de
2013. Nesta terça-feira, dia 6 de agosto, o texto foi encaminhado à Presidência da República para sanção.
Com este título, faço justiça aos habitantes de
Abelardo Luz. É um reconhecimento a essas pessoas que deixam o Município em destaque na produção
nacional de sementes de soja.
Quero agradecer ao Sindicato Rural de Abelardo
Luz em nome do seu Presidente, meu prezado amigo
Fabrício Stefani, que encaminhou esse pleito ao meu
gabinete. E, hoje, comemoramos esta vitória!
Quero também cumprimentar o Exmo. Sr. Prefeito, a Câmara de Vereadores, o meu amigo Eurides
Galdenho, o Sérgio, e, muito especialmente, o Fabrício
Stefani, que aqui veio nos cobrar.
É nessa terra fértil e com belos campos que se
produz uma das melhores sementes de soja do Brasil,
com alto índice de germinação. Isso por si só justifica a
conferência do título de Capital Nacional da Semente
de Soja do Brasil à cidade de Abelardo Luz, no Estado de Santa Catarina, por projeto de nossa autoria.
Eu solicito a V.Exa., Sr. Presidente, que faça
chegar aos meios de comunicação a divulgação deste meu pronunciamento, principalmente no programa
A Voz do Brasil.
Mas quero ainda, com a permissão de V.Exa.,
registrar, com pesar, o falecimento de Alberto Jaciel
Petry, o meu amigo Petry, que foi funcionário do meu
gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina. Ele faleceu ontem, e seu corpo está sendo
sepultado neste momento no Município catarinense
de Campos Novos.
Faço este registro com tristeza. Infelizmente, a
vida é assim. Deus o tenha na santa glória!
Durante o discurso do Sr. Onofre Santo
Agostini, o Sr. Gonzaga Patriota, 1º Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Amauri Teixeira, nos
termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a
palavra o Deputado Gonzaga Patriota. S.Exa. dispõe
de 1 minuto.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou falando em
permuta com a Deputada Iara Bernardi.
O Deputado João Carlos Bacelar estava falando
aqui sobre a seca do Nordeste, as ações anunciadas
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pelo Governo, Deputado Chico Alencar, e o que chega
e o que não chega à região.
Entre as ações que não chegam por lá, de tantos
bilhões e mais bilhões, existe uma que depende muito
de nós aqui, Deputado Amauri Teixeira, que é exatamente a anistia das dívidas dos pequenos agricultores,
pequenos produtores rurais que fizeram empréstimos
para comprar animais, fazer cercas e nada produziram.
Lamentavelmente suas propriedades estão alienadas,
já estão na Justiça.
Queremos reforçar aqui o que falou o Deputado
João Carlos Bacelar, da Bahia. Eu acho que o Governo não tem mais que fazer promessas. O Parlamento
também.
Existem aqui medidas provisórias nas quais podemos colocar um dispositivo dizendo: o pequeno
agricultor da região do Semiárido nordestino que tem
dívida com os bancos de até, pelo menos, 50 mil, 100
mil reais, está anistiado, porque, ao contrário, vai perder a propriedade.
Então, Sr. Presidente, eu quero reforçar o que
disse o Deputado João Carlos Bacelar, trazendo o
meu apoio aos pequenos produtores e agricultores do
Semiárido nordestino para que se resolva o problema
dessa nuvem negra que cai sobre as cabeças deles.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Fará uso
da palavra, como Líder do PDT, o Deputado Ângelo Agnolin, que tem precedência regimental, por 4 minutos.
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, seria possível que V.Exa. me concedesse um minutinho,
pois tenho compromisso? Peço a concessão, já que
estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Pois
não. Tem V.Exa. a palavra.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, é para lembrar que amanhã completam-se 16 anos do falecimento do Herbert
de Souza, o Betinho, um figura maravilhosa, adorável,
que devia estar no panteão da cidadania brasileira e
que merece homenagem, inclusive com a proposta que
tramita na Casa e que denomina a ponte Rio-Niterói,
que hoje se chama Presidente Costa e Silva, que foi
general da ditadura e do AI‑5.
Em referência ao Betinho, registro nos Anais da
Casa um acontecimento no Parque do Cocó, reserva
ambiental em Fortaleza, ocupado por manifestantes
em protesto contra a degradação do parque e a construção absurda de um viaduto próximo.
Nessa madrugada, a guarda municipal usou de
toda a arbitrariedade, inclusive contra o nosso Vereador
João Alfredo. Nós estamos repudiando essa violência
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e vamos tomar as providências junto aos organismos
nacionais e internacionais de direitos humanos.
Obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e todos e
todas que assistem a esta sessão ou que nela trabalham, há 28 dias, cidadãos de Fortaleza ocuparam o
Parque do Cocó para resistirem ao corte de árvores e
à construção de um viaduto no cruzamento das Avenidas Antonio Sales e Eng. Santana Jr. e que passa
por cima do Parque, do Plano Diretor Municipal e do
Estatuto da Cidade. A resistência popular à obra aponta o seu caráter devastador e ilegal, conforme explica
o advogado socioambientalista João Alfredo, Vereador do PSOL na capital cearense: “Os parâmetros da
Zona de Preservação Ambiental (ZPA) especificam
que ali não pode ter nenhuma atividade. No Sistema
Nacional de Unidades de Conservação, a ZPA tem
proteção integral”.
João Alfredo destaca, ainda, que, enquanto grandes cidades do mundo põem abaixo as vias elevadas
e buscam alternativas ao insustentável sistema de mobilidade que prioriza o transporte individual, Fortaleza
segue na contramão do processo de humanização na
cidade. Sem avaliar alternativas ao projeto, o Prefeito Roberto Cláudio insiste na construção do viaduto
que atingirá o Parque do Cocó, a maior área verde de
Fortaleza, responsável pela ventilação e temperatura
da cidade, além de servir ao lazer e convivência da
população.
Nessa madrugada, a Guarda Municipal investiu
ilegalmente sobre a ocupação, sem qualquer ordem
judicial e descumprindo recomendação da Defensoria
Pública da União de que o poder público não fizesse
qualquer operação de desocupação sem aviso prévio
nem sem ser à luz do dia.
Durante a operação, três pessoas foram detidas
e encaminhadas para o 2º Distrito Policial, e liberadas
por volta das 9 horas da manhã. Em nenhum dos casos
se confirmou alguma ilegalidade por parte dos manifestantes. Os três assinaram um Termo Circunstancial
de Ocorrência (TCO).
Depois, outro grupo se encaminhou para a 15ª
DP para registrar um boletim de ocorrência contra a
Guarda Municipal por conta das agressões sofridas
pelos manifestantes: balas de borracha, gás, marcas
de cassete. Um manifestante teve o carro depredado
pela Guarda porque se negou a entregar o celular pelo
qual fazia imagens das violações cometidas pela polícia.
Até mesmo o Vereador João Alfredo foi vítima da
agressão policial. Às 5 horas da manhã, postou em sua
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conta pessoal numa rede social: “Conseguindo abrir
os olhos agora. Ao tentar proteger Rosa Fonseca fui
atingido por um jato de spray de pimenta”.
De minha parte, além desse registro e denúncia,
encaminharei relatório circunstanciado das arbitrariedades aos organismos federais de direitos humanos.
Agradeço a atenção.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e todos
e todas que assistem a esta sessão ou que nela trabalham, apresentamos, no ano passado, o Projeto de
Lei nº 3.388/12, para dar o nome “Ponte Herbert de
Souza – Betinho” à atual “Ponte Presidente Costa e
Silva”, a famosa “Ponte Rio-Niterói”, que paira sobre
a Baía da Guanabara, no Estado do Rio de Janeiro.
Nossa iniciativa, em conjunto com outros Deputados, foi fruto de sugestão encaminhada por uma carta
de várias entidades da sociedade civil à Comissão de
Direitos Humanos da Câmara, em 13 de dezembro de
2011, dia do 43º aniversário do fatídico Ato Institucional
nº 5. As entidades argumentavam que, usada diariamente por milhares de cidadãs e cidadãos, essa ponte não
poderia continuar com nome oficial que homenageia
o ditador Marechal Artur da Costa e Silva, que esteve
no centro da ditadura e inaugurou, com o AI-5, o seu
período mais sombrio de torturas. Essa homenagem
é uma agressão à memória coletiva e à democracia.
A proposta, encaminhada pelas entidades, é para
que o nome da ponte passasse a homenagear o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, irmão do Henfil,
cantado em O bêbado e o equilibrista (de João Bosco
e Aldir Blanc). Perseguido e exilado pela ditadura, ele
foi um símbolo da resistência. Seu papel foi destacado também na Constituinte e nas campanhas cívicas
posteriores, onde se sobressaem os movimentos “Ética na Política” e “Ação da Cidadania Contra a Fome,
a Miséria e pela Vida”.
Nos últimos anos de vida, após ter contraído o
vírus HIV, Betinho fundou e presidiu a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS.
Amanhã, 9 de agosto, faz 16 anos do falecimento
desse grande brasileiro, que ousou, até o fim, “comemorar a vida todas as manhãs”, sonhar e lutar por um
Brasil mais justo. Este seria então um ótimo momento
para aprovar o PL 3388/12, que homenageia sua trajetória de compromisso com a democracia e a justiça
social, e a inscreve na luta do presente pelo direito à
memória e à verdade. Betinho lembra vida, dignidade
e democracia, não a ditadura e a tortura política de
Costa e Silva.
O sociólogo Candido Grzybowski, atual diretor
do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE, de que Betinho foi um dos fundadores,
enfatiza: “Precisamos pôr a limpo muitos aspectos da
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nossa história recente, sem revanchismos, mas com
senso de justiça e de verdade conosco mesmos, nossos
filhos e netos. Logradouros públicos, como pontes, ruas
e praças – um bem comum fundamental para a convivência democrática – merecem ter nomes de figuras
que honram a história brasileira, e não que atacaram
os direitos democráticos do povo brasileiro”.
Ressaltamos que essa é uma das diretrizes do
terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3).
Candido lembra ainda: “O papel de Betinho como
homem público dedicado ao combate das injustiças
sociais, com paz e participação democrática torna-o emblemático da própria noção de cidadania entre
nós. A verdade e a memória coletiva ganham muito
ao denominar uma ponte de elo e união democrática,
com o seu nome”.
No dia 14 de agosto, quarta-feira, quando o PL
3.388/12 deverá estar na pauta da Comissão de Viação
de Transportes, completará 1 mês do desaparecimento
do pedreiro Amarildo de Souza, que foi visto pela última vez sendo levado por policiais para a Unidade de
Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha. Mudar o nome
da Ponte não trará Amarildo e outros desaparecidos
políticos de volta; não mudará o destino de quem foi
perseguido, exilado, sequestrado, mantido em cárcere
privado, torturado, e sumariamente executado. Porém,
expressará o clamor popular por enterrar o legado autoritário e opressor da ditadura que se perpetua até
hoje em muitas práticas do Estado brasileiro; e homenageará aqueles que foram perseguidos por lutarem
pela democracia no Rio de Janeiro e no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Ângelo Agnolin, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PDT. V.Exa. dispõe de 4 minutos.
O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Deputado Amauri Teixeira,
que preside esta sessão, Sras. e Srs. Parlamentares,
hoje quero aproveitar estes 4 minutos para falar desta
tão debatida e também postergada decisão quanto à
reforma política. A pergunta é: o que está errado, de
fato, no modelo de que dispomos hoje no Brasil? O
que efetivamente precisa ser modificado? É sistêmico,
é modelo, é apenas eleitoral?
Por isso, Sr. Presidente, eu chego à conclusão
de que nós temos um modelo bem compatível com a
realidade brasileira: contempla os partidos, contempla
o cidadão, é democrático, é livre, permite que as decisões sejam soberanas.
Se a premissa e a necessidade de mudança é
em razão do custo eleitoral, e se é o custo eleitoral
que, segundo alguns, induz à corrupção, por que não
mexermos tão somente onde está o problema? E para
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resolver problema de custo eleitoral a decisão é muito
mais simples do que o tanto que está aqui se discutindo, a ponto de agora haver instituições civis tentando
apresentar solução para aquilo sobre o que este Congresso não foi capaz de se posicionar nem de decidir
até o presente momento.
Eu colocaria da seguinte forma: se instituirmos o
financiamento público e permitirmos apenas doação de
pessoa física, já estaremos estabelecendo um grande limite no que gera a distorção do modelo. Pessoa
jurídica, CPNJ, é, sim, um grave problema. Distorce
a competitividade, desiguala os concorrentes. Isso já
seria um avanço, e é fácil de ser implementado.
É preciso limitar. Vamos estipular um teto bem baixo de gasto e fazer uma fiscalização rigorosa e criteriosa em tempo real, e não 6 meses, 3 meses depois do
pleito acontecido, mas sim durante o processo eleitoral.
Se quisermos mesmo resolver o problema – e
eu sei que a Justiça Eleitoral não tem estrutura para
fiscalizar o Brasil inteiro –, vamos fazer como fazem
o exame antidoping: faz-se uma seleção por sorteio
e uma fiscalização durante a eleição. Assim, haveria
uma solução imediata e rápida.
Há outras coisas que podem ser ajustadas e que
também são simples. Dentre elas, a extinção da reeleição, porque com ela o processo eleitoral fica muito
desigual. Não há quem consiga me provar que é uma
disputa igualitária um candidato sentado na cadeira
do poder e o outro fora dessa cadeira. A disputa é desigual, não é isonômica.
Vamos estabelecer um mandato de 5 anos, sem
reeleição. Já seria um grande avanço para termos a
solução desse problema. Se este Congresso não resolver, a sociedade civil vai impor um modelo que talvez
nem seja o melhor para o Brasil, mas que nós vamos
ter que assimilar, sob pressão das ruas, que exigem
que este Congresso se posicione e faça a reforma,
por menor que seja, mas que seja compatível com a
realidade brasileira e com a eliminação do poder econômico que domina esta Casa.
É preciso que este Congresso não seja totalmente
elitizado. Nós precisamos das bases aqui representadas, precisamos que as organizações sociais se façam
presentes. E com este modelo elas estão sendo excluídas terminantemente de participar do debate eleitoral
brasileiro, do debate do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Prosseguindo o Pequeno Expediente, eu quero registrar
a presença de alunos, funcionários e professores da
Escola Classe nº 2, do Guará. Este momento da sessão é chamado de expediente livre, em que não há
deliberação, e os Parlamentares falam do tema que
lhes aprouver.
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Sejam bem-vindos. Esta é a Casa do povo. O Parlamento é a instituição mais democrática da República.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo a palavra ao Deputado Assis do Couto.
O SR. ASSIS DO COUTO (PT-PR. Sem revisão
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Uso este espaço para registrar que nesta semana
recebi uma delegação do Sindicato dos Policiais Rodoviários do Estado do Paraná no nosso gabinete e
também participei da reunião da Frente Parlamentar de
Apoio à Reestruturação da Polícia Rodoviária Federal.
Quero registrar no pronunciamento que dou como
lido dois aspectos importantes. Primeiro, o meu apoio
ao adicional, à indenização de fronteira a ser paga a
esses trabalhadores da segurança pública, da defesa
nacional, por justa que ela é, em função dos riscos que
temos nas regiões de fronteira.
E, segundo, registro que discutimos nessa reunião também a questão da Estrada-Parque Caminho
do Colono, muito conhecida por esses policiais rodoviários e que é uma alternativa para diminuir o tráfico
e facilitar a fiscalização na região de fronteira. O Projeto de Lei nº 7.123/10, de nossa autoria, que cria a
Estrada, está para ser remetido ao Senado, para a
conclusão de sua votação.
Então, tratamos também deste assunto.
Registro isso aqui, dou como lido este pronunciamento e gostaria que ele fosse divulgado nos meios
de comunicação desta Casa.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recebi
nesta semana em meu gabinete o Ilmo. Sr. Presidente
do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Paraná, Sidnei Nunes de Souza, bem como um conjunto
de policiais que também representam a entidade, para
tratar sobre a questão da indenização de fronteira retratada no Projeto de Lei nº 4.264, de 2012, de autoria do Poder Executivo, atualmente em tramitação no
Senado Federal (PLC 47, de 2013).
Segundo o teor da redação final encaminhada à
Casa Revisora, a medida pode ser concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo das seguintes carreiras ou planos especiais de cargos: carreira de policial
federal; carreira de policial rodoviário federal; carreira
de auditor da Receita Federal – ARF; Plano Especial
de Cargos do Departamento de Polícia Federal; Plano
Especial de Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Plano Especial de Cargos do Ministério
da Fazenda; carreira de fiscal federal agropecuário; e
carreira de auditor‑fiscal do trabalho.
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Ainda de acordo com a mesma proposição, as
localidades estratégicas de que trata serão definidas
em ato do Poder Executivo, por Município, considerados os seguintes critérios: Municípios localizados em
região de fronteira; existência de postos de fronteira,
ou de portos ou aeroportos com movimentação de ou
para outros países; existência de unidades a partir das
quais seja exercido comando operacional sobre os
postos de fronteira; dificuldade de fixação de efetivo.
Houve pedido do Sindicato para que “as delegacias localizadas em Foz do Iguaçu, Cascavel, Guaíra,
e Pato Branco sejam contempladas com a indenização
de fronteira, para que a referida região não seja esquecida e possa contribuir efetivamente com o Plano
Estratégico de Fronteiras”.
Sou originário de região de fronteira e verifico
constantemente as dificuldades enfrentadas pelos servidores que desenvolvem suas atividades nessa área,
que é rota de tráfico de entorpecentes, de descaminho,
de contrabando e de outros ilícitos.
Especificamente no Paraná, os indicados Municípios – Foz do Iguaçu, Cascavel, Guaíra e Pato Branco
– devem estar incluídos no rol de locais estratégicos
que importam no pagamento de adicional aos profissionais que ali desenvolvem suas atividades, trazendo, ao
menos, uma forma de compensação pelas dificuldades
que enfrentam. Sem dúvida, há relevantes diferenças
ao serem comparados os entraves que enfrentam os
que lá trabalham com aqueles suportados por colegas
que atuam em centros não sujeitos aos perigos que
as regiões fronteiriças impõem.
Na oportunidade, aproveitei para ponderar sobre
outra questão que entendo estratégica no processo de
defesa das fronteiras do Paraná: a implementação da
Estrada-Parque Caminho do Colono.
A criação dessa via no Parque Nacional do Iguaçu
reduziria o volume de tráfego de veículos por rodovias
fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal, que atua
por amostragem. Como no caminho ecológico será
exigida a apresentação de documentação, realizado
o controle do percurso, e promovida a revista dos automóveis, criminosos não irão utilizá-la, sendo mais
facilmente identificados nas BRs a ele adjacentes.
Diferentemente do que afirmam algumas entidades e órgãos de defesa do meio ambiente, esse será
mais um instrumento na repressão ao crime na fronteira do Paraná, que hoje é extremamente suscetível
à ação de grupos organizados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, meus colegas Parlamentares, falo nesta oportunidade sobre os investimentos
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na área da saúde, tão debatidos nesta Casa há muitos
anos – não há muitos meses, há muitos anos.
Na qualidade de integrante da Frente Parlamentar
em Defesa da Saúde, tenho discutido isto constantemente. A tarefa não é fácil, mas temos que encará-la
de perto.
Eu tenho dito sempre que, enquanto uma só
pessoa que seja não conseguir uma consulta médica
para o mesmo dia, a saúde não pode estar bem. Isso
sem falar nos exames solicitados pelos médicos, que
levam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, às vezes 5
meses para ser realizados.
Estou na linha de frente da defesa dos 10% para
a Saúde, mas entendo, meu caro Presidente, que só
dinheiro não adianta. Precisamos investir urgentemente na gestão pública. Sabemos que precisamos
capacitar nossos profissionais de todas as pessoas.
O privilégio não é da saúde. Educação, saúde, transporte, todas essas áreas precisam de capacitação. E
a iniciativa privada que o diga. Precisamos de pessoas capacitadas para dar agilidade e eficácia à gestão
pública neste País.
Sr. Presidente, nós estamos na iminência de
receber 2 milhões de assinaturas de brasileiros que
solicitam o apoiamento da Presidente Dilma Rousseff
para mais recursos na área da saúde. Isso já era para
estar resolvido, uma vez que se alimentou por mais de
1 década a expectativa em torno da Emenda Constitucional nº 29.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Na qualidade de Deputado Federal membro da
Frente Parlamentar da Saúde, tomo a palavra nesta
oportunidade para falar sobre a saúde brasileira, muito
debatida nesta Casa e que merece a nossa atenção
para a votação de temas importantes neste segundo
semestre.
Há a possibilidade de o Congresso Nacional receber até 2 milhões de assinaturas de brasileiros que
exigem a aplicação de 10% das receitas correntes
líquidas da União na área da saúde. Isso será uma
demonstração inequívoca de poder e da soberania da
vontade da população. Precisamos dialogar com mais
intensidade essa questão da saúde. Tenho dito que,
enquanto tivermos um cidadão que não consiga consulta médica para o mesmo dia, a saúde não pode estar
bem, sem falar nos exames solicitados pelos médicos.
Os mandatários políticos são eleitos pelos mandantes. O poder emana do povo e em seu nome é
exercido. Isso é democracia. Nenhum governo é dono
de dinheiro algum, ele é eleito para exercer o mandato
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de acordo com a legislação e administrar o dinheiro
público, principalmente o Poder Executivo.
O dinheiro é da população que paga os impostos,
portanto o povo tem o direito de reivindicar e cobrar
ações de seu interesse.
A União e o Congresso Nacional precisam ouvir a
população, avaliar seus argumentos e tomar decisões
em favor do povo.
Existe um grande movimento, chamado Saúde+10, que está levantando assinaturas para dar entrada no Congresso a um projeto de lei de iniciativa
popular que visa obrigar a União a investir 10% das
receitas correntes líquidas do Governo Federal na área
da saúde. Isso deve representar, conforme valores de
2013, até 40 bilhões a mais em um setor devastado.
Isso já era para estar resolvido, uma vez que se
alimentou por mais de 1 década expectativa em torno
da Emenda Constitucional nº 29, que regulamentaria
a aplicação dos recursos da saúde, mas não saiu,
porque o Governo entendeu que não haveria recursos
suficientes para tal.
Vale lembrar que sempre discordei do Governo
nesse sentido, porque a saúde tem que ser uma das
grandes prioridades do País.
O repasse da União não chega a 5%, e Municípios são obrigados a investir 15%, e Estados, 12%.
O Movimento Saúde+10 é uma espécie de retorno a essa matéria, tão importante para melhorar a
saúde dos brasileiros.
O único projeto de lei de iniciativa popular que
conseguiu ter entrada e tramitar no Congresso até agora originou a famosa Lei da Ficha Limpa, que exclui
do processo eleitoral políticos já condenados anteriormente. Foram 2 anos de coleta de assinaturas até que
esse projeto de lei pudesse ter entrada no Congresso.
Venho defendendo que as instituições democráticas precisam se atualizar o mais rápido possível,
não somente a política. Eu sempre disse que era importante fazer pesquisa com a população, bem como
com outras instituições, como, por exemplo, o Poder
Judiciário, sindicatos e a OAB.
O Saúde+10 já colheu 1 milhão 250 mil assinaturas, de 1 milhão e 500 mil necessárias para a tramitação do projeto.
O que ocorre hoje na saúde é o inverso do federalismo: Estados e Municípios estão financiando
boa parte, quando é compromisso da União. A saúde
necessita de mais recursos direcionados ao sistema
hospitalar, e além disso precisamos melhorar, e muito,
a gestão pública neste País, pois somente aumentar
os recursos não resolverá o problema.
Voltarei a falar deste assunto na tribuna desta
Casa.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. SIMPLÍCIO ARAÚJO (PPS-MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria apenas
de registrar que, na política, vemos de tudo neste País.
Mas, em se tratando do Estado do Maranhão, há coisas acontecendo de que até Deus duvida.
Eu tenho recebido, Sr. Presidente, inúmeros telefonemas, e-mails e recados de Bacabal, no Maranhão,
minha cidade natal, dando conta de que lá a classe
política fez um grande acordo. De lá, nós temos dois
Deputados Federais nesta Casa, temos um Senador,
temos um Deputado Estadual, todos aliados da Governadora Roseana Sarney. Todos eles estão o tempo
todo a serviço da Governadora, andando com S.Exa.
para cima e para baixo, e a cidade está abandonada.
Não há 1 centavo do Governo do Estado sendo
investido em Bacabal. A saúde é um horror. Nós não
temos nada, nada funciona, a não ser as ambulâncias,
que carregam pacientes de Bacabal para São Luís e
também para Teresina.
Logo ali próximo nós temos a cidade de Coroatá, com apenas 60 mil habitantes, onde a mulher do
Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Murad, é administradora e já recebeu mais de 60 milhões do Governo do Estado do Maranhão. Enquanto isso Bacabal,
com mais de 100 mil habitantes, não recebeu sequer
1 centavo para tratar dos seus munícipes.
Então, eu quero aqui registrar o meu lamento
com essa triste situação e a minha revolta. Eu espero
que a classe política de Bacabal se una para cobrar
da Governadora Roseana recursos para a cidade, e
não para efetivamente andar com a Governadora batendo palma para cima e para baixo, porque isso não
é papel de político eleito pelo povo do Estado, da cidade de Bacabal.
O SR. WELITON PRADO (PT-MG. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, uma parceria do Banco
do Brasil com o Governo de Minas Gerais vai garantir
o asfalto para várias estradas, em vários Municípios
de Minas Gerais, de forma muito especial no Triângulo
Mineiro. Inclusive, como Relator da Comissão do Orçamento na área do planejamento, que cuida das obras
do PAC e do Programa Minha Casa, Minha Vida, tive
a honra e o prazer de ter participado da solenidade
de assinatura da operação de crédito do Governo de
Minas com o Banco do Brasil, da ordem de 1,5 bilhão
de reais, e também da assinatura para autorizar já o
início das obras.
Só no Triângulo Mineiro, para se ter uma ideia,
são dois trechos que ligam Araguari ao entroncamento da BR-365. Também o trecho do Distrito de Estrela
da Barra ao Porto de Santa Fé, divisa com São Paulo;
os três trechos em Conceição das Alagoas ligando ao
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entroncamento MG-427; trecho de Capelinha do Barreira certo distrito, ao entroncamento com Uberaba,
trecho de Uberlândia, no Contorno Sul. Em Frutal são
três trechos que ligam ao entroncamento da Fazenda
Boa Vista. E mais: Distrito do Garimpo do Bandeira,
Distrito de Vila Barroso, Itapagipe, Campina Verde, Tupaciguara, divisa de Minas com Goiás, e também trechos de Uberaba ao Distrito de Almeida Campos, e de
Veríssimo ao Distrito de Patrimônio, na rodovia que liga
Uberlândia a Campo Florido. Muito importantes esses
investimentos de mais de 1,5 bilhões de reais ao todo.
A operação de crédito para várias áreas com o
Governo de Minas Gerais foi em torno de 5 bilhões de
reais, recursos realmente muito importantes para se
garantir uma melhoria de qualidade de vida da população e para dar tranquilidade também aos motoristas.
Gostaria, Sr. Presidente, que o nosso pronunciamento fosse amplamente divulgado em todos os
meios de comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Darei
ao pronunciamento ampla divulgação, inclusive no
programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Onofre Santo Agostini.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Governo do Estado de Santa Catarina e a Companhia
de Água e Saneamento de nosso Estado, a CASAN,
através de seu Presidente, Sr. Dalírio Beber, assinaram,
dia 31 de julho, com a Agência Francesa de Desenvolvimento um contrato no valor de 270 milhões de reais
em obras de saneamento sanitário em 12 cidades de
Santa Catarina, beneficiando uma população de mais
de 350 mil pessoas.
É um investimento significativo, Sr. Presidente,
para melhorar toda a cobertura de saneamento básico, o que resulta imediatamente em qualidade de vida
e mais saúde para o povo catarinense. O contrato vai
financiar programa de saneamento ambiental em diversas cidades.
Aqui está a referência, Deputado, porque hoje
se cuida muito de cidades grandes, mas às cidades
médias e pequenas não se dá muita atenção. E aqui,
não. Aqui a CASAN e o Governo de Santa Catarina
vão dar força à cidade de médio porte.
O contrato será elaborado pela CASAN e envolve investimento na implantação e ampliação de rede
de esgotamento sanitário de 12 Municípios das regiões oeste, meio-oeste do Vale do Itajaí, do litoral e do
Planalto Norte.
O contrato assinado garante a construção de
500 quilômetros de rede com 35 mil novas ligações,

33104 Sexta-feira 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

80 estações elevatórias e 10 estações de tratamento
de esgoto sanitário.
As licitações das obras devem ocorrer até o final
deste ano, e a expectativa é de que a execução dos
trabalhos esteja toda concluída no prazo de 3 anos.
Com os investimentos, a cobertura de saneamento básico nos Municípios atendidos pela CASAN
saltará de 17% para 45%.
Falar em saneamento básico é falar em saúde
e em desenvolvimento social. Por isso, quero parabenizar a Companhia de Saneamento e Água de Santa
Catarina – CASAN e os Municípios de Braço do Norte, Canoinhas, Santo Amaro da Imperatriz, Garopaba,
Imbituba, e aminha cidade de Curitibanos, Indaial, Ibirama, Piratuba, Chapecó, Videira e Caçador por esta
grande conquista!
Não se trata mais de financiamento, não. O dinheiro já está na conta do Governo, mas as obras ainda não se iniciaram.
E aqui faço questão de fazer este registro, Srs.
Deputados, porque, às vezes, eu sou crítico com relação à CASAN. Eu critico coisas que estão erradas. Mas
temos que reconhecer o grande trabalho do Presidente
Dalírio, que está fazendo um trabalho enorme à frente da empresa e que vai beneficiar cidades pequenas
e de médio porte. É claro que os Municípios grandes
têm um potencial financeiro maior do que as cidades
médias para fazer saneamento básico. Mas eu já fui
Prefeito, Sras. e Srs. Deputados, e sei que nenhum
administrador público gosta de fazer obra que fique
escondida. Ninguém gosta de fazer isso. Todos gostam
de aparecer, construindo ginásio de esportes, escolas,
asfalto, etc. Mas é muito raro na administração pública
quem queira fazer sistema de esgoto.
Por isso, quero cumprimentar o Governo de Santa
Catarina e a CASAN por levarem esse benefício a 12
Municípios catarinenses, tentando melhorar a saúde
desse povo. E fico feliz da vida porque, como Secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de
Santa Catarina, investi exatamente nisso.
Sr. Presidente Amauri Teixeira: 63% dos Municípios catarinenses têm menos de 10 mil habitantes.
Quase todas são cidades médias ou pequenas. Grandes são apenas quatro ou cinco; aliás, são dez cidades grandes com mais de 200 mil habitantes. O resto
é tudo cidade média e pequena. E fazer saneamento em cidades pequenas é corrigir o futuro; não deixar que no futuro ocorram esses absurdos que estão
acontecendo, com a degradação do meio ambiente.
Fala-se muito em preservar o ambiente, mas poucas
ações são feitas. E a CASAN está dando uma grande
demonstração, com o Governo do Estado de Santa
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Catarina, fazendo o saneamento básico em pequenos
e médios Municípios.
Parabenizo Santa Catarina por essa ação. Todos os Municípios são importantes por essa conquista, mas quero fazer referência ao meu Município de
Curitibanos, que também vai ser beneficiado. No final
do ano passado, Deputado Amauri – e já vou encerrar
–, durante as eleições, eu fui lá e disse que nós iríamos fazer essa obra. E, graças a Deus, a obra vai se
iniciar. Em três anos, se Deus quiser, nós vamos ter
todo o Município de Curitibanos, a minha cidade, com
sistema de esgoto funcionando.
É lógico que nós temos que fazer referência também ao atual Prefeito e à Câmara de Vereadores, que
permitiu a assinatura do contrato. E o Prefeito de Curitibanos vai dar cobertura, sem dúvida nenhuma.
Por tudo isso parabenizo Curitibanos e esses outros Municípios que foram beneficiados por essa obra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Recuperando a inscrição de Deputado que estava ingressando quando nós anunciamos seu nome, concedo a
palavra ao Deputado Marcus Pestana.
V.Exa. tem 5 minutos, prorrogáveis por mais 1
minuto, pois o orador do Grande Expediente já nos
aguarda.
O SR. MARCUS PESTANA (PSDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, eu venho aqui tratar de tema que é absolutamente central no cotidiano da nossa população.
Por 7 anos, apesar de eu ser economista, fui Secretário de Estado de Saúde em Minas Gerais.
Recente pesquisa do Datafolha revelou que a
prioridade número 1 que a população elege é a saúde:
48% das pessoas entrevistadas, de forma espontânea
e única, elegeram a saúde. Em segundo lugar, a léguas
de distância, educação, 13%; combate à corrupção,
11%; violência e segurança pública, 10%.
Então uma coisa está decidida para a população,
para a opinião pública, para a sociedade: a agenda central de todo governante tem que ser o fortalecimento
do SUS. E há um paradoxo: o sistema de decisão não
consegue operar de forma coerente com esse espírito
da população.
Nós estamos caminhando para 25 anos do SUS,
que foi uma aposta ousada, uma utopia dos Constituintes, decidida neste plenário, um sonho de cidadania
plena para todos os brasileiros na área essencial da
atenção à saúde. E o SUS vive uma combinação explosiva: direitos amplos e generosos, garantidos pela
Constituição; recursos escassos; problemas gerenciais;
custos crescentes, graças à revolução científica e tecnológica permanente, que resulta em medicamentos,
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terapêuticas e equipamentos cada vez mais sofisticados
e caros; e além disso a transição demográfica, porque
felizmente as pessoas estão vivendo mais, mas a carga de doenças crônicas cresce e a despesa aumenta.
Diante dessa crise, surgiu uma discussão conjuntural. Eu tenho muita convivência com pesquisas
de opinião. Quando se pergunta à população qual é
a tradução de prioridade para a saúde, a resposta é:
mais médicos e mais remédios. Literalmente, as pesquisas indicam isso.
E nós ainda temos um déficit residual na proporção de médicos para a população. Isso é verdade.
O Canadá tem 2 médicos por 1.000 habitantes, nós
temos 1,8, e outros países têm mais fartura na oferta
de profissionais médicos, que são centrais no sistema.
Não adianta tergiversar: os médicos são fundamentais.
Eu achei o grande parceiro Ministro da Saúde
Alexandre Padilha atabalhoado na forma de condução
e abordagem do problema. Primeiro por introduzir mudanças no processo de formação por medida provisória,
sem maior discussão com a academia, com o setor,
com as lideranças da saúde no Congresso. Segundo
por decidir, de forma também precipitada, a importação
de médicos. Acho que não tem que haver xenofobia,
nenhum tipo de barreira corporativa, reserva de mercado, mas duas coisas são essenciais: certificar, por
uma questão de responsabilidade sanitária, e dar ao
médico brasileiro condições de trabalho no interior, com
carreira, com estrutura, com cobertura, com relações
trabalhistas saudáveis. Se nem assim as vagas forem
preenchidas, então tragamos médicos, que têm que
passar por certificação.
Resumir a equação complexa da saúde à importação de médicos é uma manobra diversionista. É preciso
atacar de fato o problema. Então por que o Governo
derrotou os 10% do Orçamento para a saúde? Este é
nosso problema essencial. E foi a base do Governo,
orientada pelo Palácio do Planalto, quem derrotou a
matéria no Senado. Nós temos esse dever. O problema essencial da saúde é de financiamento. E temos
sim que abordar a questão dos profissionais médicos.
O SUS é uma conquista suprapartidária. O sucesso relativo do SUS, que tem muitas mazelas e deficiências, deve-se, em grande parte, à enorme convergência
político-ideológica que foi conquistada em torno dele.
Não se trata de partidarizar. O próprio Ministro Padilha
reconheceu, no Twitter e em audiência pública, que a
ideia do edital nacional com primazia para o médico
brasileiro, modéstia à parte, foi minha.
É preciso um diálogo amplo. Nós estamos traumatizando as relações. Não adianta esticar a corda com
os profissionais médicos, que são sim centrais, absolutamente estratégicos no desenvolvimento do SUS. É
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preciso mais diálogo, mais habilidade, mais abertura,
para que juntos encontremos saídas para os graves
problemas do sistema público de saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Presidência cumprimenta o nobre Deputado Marcus Pestana pelo oportuno pronunciamento, sobretudo porque
ele situa num patamar elevado a questão da saúde e
a necessidade de aproveitamento dos médicos para
que se aprimore a sistemática de atendimento do SUS.
Cumprimento V.Exa. em nome da Mesa pelo pronunciamento que acaba de fazer.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, qualquer
pesquisa de opinião pública demonstra que a falta de
acesso a saúde de qualidade é o principal problema
do País na visão da maioria dos brasileiros. Pesquisa
Datafolha feita nos dias 27 e 28 de junho confirmou
essa realidade. Em resposta espontânea e única, 48%
dos brasileiros elegeram a saúde como prioridade número 1. A léguas de distância vieram educação (13%),
corrupção (11%) e violência e segurança pública (10%).
O Brasil fez uma aposta ousada e generosa em
1988. O SUS deveria oferecer acesso universal e integral de qualidade como direito de cidadania.
Muitos anos se passaram. Vinte e cinco anos,
depois o SUS entra em seu período de maturidade
exibindo avanços inegáveis, sucessos relativos, gargalos visíveis, demandas crescentes e insatisfações
represadas.
Vivemos nesta abertura de século XXI uma combinação explosiva: direitos amplos, recursos escassos,
judicialização extrema, custos crescentes, gestão ainda insuficiente.
Não há como negar, o problema central é o subfinanciamento da saúde pública. Investimos, no País,
menos que países latino-americanos e muito menos
que os países avançados e que a própria saúde complementar do Brasil.
Diante dos protestos de rua, o Governo Dilma
sacou uma suposta solução mágica para os males
do SUS: importar médicos. A polêmica se instalou. O
déficit de médicos é real. Temos 1,8 profissional para
cada 1.000 habitantes. Enquanto isso, México tem 2,
Reino Unido 2,7, Argentina 3,2, Portugal 3,9, Espanha
4 e Cuba 6,7.
A entrada de médicos estrangeiros tem que ser
abordada sem corporativismo, sem xenofobia, sem
açodamento ou viés ideológico.
Muitas vezes, os vazios assistenciais em regiões pobres e distantes se devem à precarização do
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trabalho médico, à falta de carreiras estruturadas e de
condições dignas de trabalho. É preciso formar mais
profissionais, descentralizar as escolas de Medicina,
estruturar uma carreira nacional do SUS, introduzir incentivos para a interiorização, apostar nas estratégias
de telemedicina e educação permanente a distância.
Enquanto medidas estruturantes de longo prazo
não são tomadas ou não surtem efeito, não há mal
em contarmos com apoio de médicos estrangeiros,
desde que esteja claro que esta questão não é mais
importante do que o problema do subfinanciamento.
O mesmo Governo que derrotou os 10% das receitas
federais para a saúde é quem alardeia a importação
de médicos como medida salvadora para todos os
males do SUS.
Defendo a necessidade obrigatória de revalidação
dos diplomas como garantia da qualidade no atendimento e a preferência para os médicos brasileiros. E,
em contraposição a medidas improvisadas, demagógicas e paliativas como a surpreendente proposta de
extensão por mais 2 anos do curso de Medicina, creio
que temos que apostar em soluções definitivas, como
a estruturação da carreira nacional do SUS, a organização de verdadeiras redes assistenciais integradas e
a aprovação imediata dos 10% dos recursos federais
para a saúde.
Durante o discurso do Sr. Marcus Pestana, o Sr. Amauri Teixeira, nos termos do § 2º
do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Mauro Benevides, nos termos do § 2º do art.
18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Registro a presença dos alunos do colégio Santa Maria,
de Belo Horizonte. Saúdo toda essa juventude, que dá
uma demonstração de formação democrática vindo a
este plenário na tarde de hoje. (Palmas nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Com
a palavra, pela ordem, o nobre Deputado Amauri Teixeira, da Bahia.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O Deputado que nos antecedeu é mineiro, é da boa terra de Minas Gerais. Quero
cumprimentá-los também, dar-lhes boas-vindas.
Sr. Presidente, antes de iniciar o tema que nós
queremos abordar com centralidade, eu quero aqui também me somar aos Deputados João Carlos Bacelar e
Gonzaga Patriota e dizer que nós vamos militar nesta
Casa para derrubar os vetos à medida provisória que
trata da anistia das dívidas dos nordestinos.
O Senador Eunício Oliveira – eu acompanhei
isso! – fez um trabalho extraordinário, um relatório
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dialogado com a área econômica do Governo. Nós
incluímos naquele relatório do Senador sugestão dos
produtores da Bahia, especialmente da Cooperativa
de Produtores de Irecê. Nós sugerimos, e foi incorporada ao relatório, uma série de proposições que efetivamente resolvia o problema do endividamento dos
nordestinos. No entanto, a Presidente Dilma Rousseff,
a área técnica do Ministério da Fazenda, a meu ver,
elaborou, equivocadamente, esse veto.
Nós vamos acompanhar a evolução do problema,
com todo respeito à Presidenta, que eu apoio e que
investiu muito no Nordeste. Em decorrência da seca,
foram e continuam sendo implementadas ações importantes por parte do Governo Federal. Mas a questão
central, hoje, para que nós possamos redimir a produção no Nordeste é exatamente o endividamento. Nós
estaremos atentos aqui, quando o veto vier a lume,
para que possamos derrubá-lo.
Sr. Presidente, abordarei outro assunto, e V.Exa.
é parte importante nesse processo.
V.Exa. foi, junto comigo, Relator da PEC 207 e
tem militado nesta Casa em defesa das Defensorias
Públicas. Nós ainda continuamos insistindo no fortalecimento da Defensoria Pública da União, com a
contratação dos remanescentes dos aprovados em
concurso público. Nós continuamos a militar pela estruturação de todas as Defensorias Públicas, com a PEC
que trata da universalização de comarcas, da qual fui
designado Relator.
Eu também confio no Governador Jaques Wagner.
Reconheço que ele fez muito, inclusive pela Defensoria
Pública. Mas a Defensoria Pública da Bahia continua
a ter estrutura insuficiente.
Foi-me mandado um estudo que mostra haver
hoje, na Bahia, 568 membros do Ministério Público
Estadual e 536 juízes. Além disso, serão nomeados
agora mais 98 juízes do último concurso. Esse número
de profissionais não é suficiente: estão faltando juízes
em Jacobina, por exemplo. Mas, mesmo o Ministério
Público não tendo número suficiente, mesmo o Judiciário não tendo número suficiente de membros, a
quantidade é muito maior do que a de componentes
da Defensoria Pública, que, na Bahia, tem apenas 224
defensores públicos para cobrir todas as comarcas,
deixando um déficit enorme.
O estudo mostra, Sr. Presidente, que a Defensoria Pública de Minas Gerais, por exemplo, tem 1.200
vagas e fez o provimento de apenas 544; São Paulo
tem 900 vagas e fez o provimento de 610; o Rio de
Janeiro tem 885 vagas e fez o provimento de 745. A
melhor Defensoria Pública do Brasil é a do Rio de Janeiro, que tem tradição, é fortalecida, e mesmo assim
tem, ainda, insuficiência de defensores.
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A Defensoria Pública da Bahia tem 583 vagas,
das quais foram providas apenas 224. Ou seja, se tivéssemos hoje o provimento de todas as vagas da
Defensoria Pública da Bahia, aí, sim, estaríamos em
pé de igualdade com aqueles que militam no Judiciário: estaríamos em pé de igualdade com o Ministério
Público, estaríamos em pé de igualdade com os juízes.
Não é possível que este País ainda pratique a
máxima de que a Justiça é apenas para os ricos, porque os ricos podem contratar advogados, e os pobres,
não. Esse órgão tem uma ação fantástica. Esse órgão,
num país como o nosso, tem uma ação decisiva para
assegurar os direitos dos mais pobres.
Não adianta nós criarmos leis que assegurem
o direito dos mais pobres; não adianta colocarmos
moradias como direito social e constitucional, se não
houver a Defensoria Pública para garantir a efetivação
desse direito. Não adianta determinarmos que a saúde
pública seja ofertada de maneira universal e integral,
se não tivermos Defensoria Pública para assegurar o
cumprimento dessa determinação. Não adianta termos
uma Constituição chamada de Constituição Cidadã,
recheada de direitos individuais (art. 5º) e de direitos
sociais (art. 7º), sem uma Defensoria que possa garantir àqueles mais necessitados a possibilidade de
usufruírem desses direitos.
Por isso, Governador Jaques Wagner, nós entendemos que V.Exa., antes de terminar o seu Governo,
vai cumprir a máxima que sempre diz: “A grande herança de um Governo não é a obra; a grande herança
de um Governo não é o Estado; a grande herança é
a elevação da cidadania de um povo”. E só se eleva a
cidadania de um povo que tem muitas carências fortalecendo, inclusive, as Defensorias Públicas.
Tenho fé em que V.Exa. fortalecerá a Defensoria
Pública do Estado da Bahia até o final do seu Governo, contratando 150 concursados e preenchendo os
cargos vagos na instituição.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A
Mesa cumprimenta o nobre Deputado Amauri Teixeira pelo seu pronunciamento e pela defesa veemente
que fez da Defensoria Pública do seu Estado, como
já o fizera também no plano nacional, naturalmente,
reclamando o preenchimento de vagas existentes na
unidade federada que o nobre Deputado tem a honra
de representar nesta Casa.
Espero que o Governador Jaques Wagner atenda
ao apelo do nobre Deputado Amauri Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Concedo ao nobre Deputado Chico Lopes, que havia sido
chamado e não chegou a tempo, a oportunidade para
ler o seu pronunciamento e fazê-lo com o brilho habitual.
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Com a palavra o Deputado Chico Lopes.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero ser solidário com o Deputado Amauri Teixeira,
que me antecedeu, pelo teor do seu discurso, e também
com o Deputado Mauro Benevides, uma pessoa que
vem lutando nesse campo há muitos anos, trazendo
ganhos para a Defensoria Pública.
Sr. Presidente, é com muita satisfação que, no
início deste segundo semestre, retorno a esta tribuna
para voltar a tratar de um tema decisivo para nosso
País e que, nos últimos tempos, vem dando margem
a debates cada vez mais intensos, o que é positivo.
Falo da educação, Sr. Presidente; das políticas
públicas que temos para a educação e daquelas que
precisamos ter e que estamos construindo, junto com
a sociedade, no dia a dia desta Casa, no diálogo com
o Governo Federal, com professores, estudantes, pais
e todos os trabalhadores da educação e através de
instrumentos importantes, como o Plano Nacional de
Educação – PNE.
Temos trabalhado intensamente, Sr. Presidente,
para tornar realidade o aumento de recursos para a
educação. Sem novos recursos, não conseguiremos
tirar do papel as metas definidas pelo PNE, que estabelece o norte para a educação brasileira, com políticas, ações e diretrizes a serem seguidas ao longo
desta década. Se o Congresso Nacional ainda precisa
complementar os debates e votações do PNE, já está
certo que o Plano traz novidades importantes, dentre
as quais podemos destacar a ampliação da jornada
escolar, com ensino em dois turnos, e o aumento dos
investimentos, em busca da melhoria da qualidade
de ensino.
Esses e outros objetivos propostos no Plano Nacional de Educação só serão alcançados, na prática, se
tivermos mais recursos para a educação. Essa é uma
bandeira que levantamos há muito tempo, e pediremos
desculpas a quem considerar que se trata de uma bandeira repetitiva, porque, enquanto não conseguirmos
transformar em realidade o aumento do investimento
público em educação, em todas as esferas da administração, vamos continuar nessa luta.
Por isso temos fechado questão quanto à destinação de 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação e contra a proposta de destinar ao investimento
no setor educacional apenas 50% dos rendimentos
desse fundo. Por isso somos a favor da destinação de
10% do PIB para a educação, meta prevista no PNE,
embora de modo escalonado, para ser atingida passo
a passo, até o final desta década. Por isso somos a
favor da destinação de 75% dos royalties do petróleo
para a educação.
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Temos votado nesse sentido e procurado contribuir para que a sociedade tenha, cada vez mais, total
consciência da justiça e da urgência desses investimentos.
Essas e outras bandeiras foram levantadas, de
modo intenso, pelas manifestações registradas em
todo o Brasil nos últimos meses, o que comprova que
a sociedade está atenta à importância da educação e à
necessidade de assegurarmos que as atuais conquistas
que tivemos nesse setor, com a ação do Governo Federal nos últimos 10 anos, possam ser ampliadas para
um novo patamar de qualidade e acesso. Agora, nós,
Parlamentares, precisamos concluir esses debates e
votar o quanto antes essas matérias, para darmos uma
resposta consistente e efetiva à sociedade brasileira.
O PNE, por exemplo, que estabelece as metas da
educação para 10 anos, já vem tramitando há bastante
tempo e conta com um debate amadurecido, incluindo
contribuições de diversos setores da sociedade. Precisamos votar e aprovar o Plano, para que suas metas
e objetivos passem a ser construídos com um esforço
conjunto. Os avanços que o Plano traz serão essenciais para as mudanças que almejamos no campo da
educação deste País, com mais valorização dos professores, melhor infraestrutura para o ensino, inclusão
de maior número de estudantes e estímulo renovado
a todos os trabalhadores da educação.
Precisamos, assim, de agilidade na conclusão
desses debates e na votação do PNE e dos projetos
que estabelecem mais dinheiro para a educação pública. Está mais do que claro, em diferentes pesquisas
e metodologias, que esse novo patamar de qualidade
para a educação no Brasil só será alcançado com um
novo volume de investimentos, para que realmente
possamos fazer valer todas as boas expectativas trazidas pelo PNE. A educação está ainda no centro do
debate. E a sociedade espera de nós, seus representantes, uma resposta à altura.
Ainda no tocante à educação, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quero me manifestar, chamando a atenção
dos presentes acerca das recentes notícias de incursões do Tribunal de Contas da União em avaliações
de escolas e em avaliação do próprio ensino médio.
Temos todo respeito pelo TCU, que cumpre importantíssimo papel para a sociedade brasileira e auxilia esta Casa de modo fundamental, mas entendemos
que a avaliação da qualidade de ensino e o próprio
debate sobre o ensino médio cabem melhor a outras
esferas: do Ministério da Educação às entidades da
sociedade civil, passando de modo decisivo pelo Congresso Nacional. Sobre o ensino médio, temos uma
Comissão especificamente destinada a debater suas
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perspectivas e seus desafios, a qual integro, como representante do Ceará.
Tivemos, ao longo dos debates do PNE, o maior
número de emendas a um projeto na história do Congresso Nacional: mais de 3 mil sugestões de modificações, adições ou supressões ao texto. Realizamos diariamente esse debate e contamos com ampla
participação da sociedade: associações, sindicatos,
entidades estudantis, pais, professores e estudantes
discutem intensamente a qualidade da educação, o
ensino que temos e aquele que queremos.
Agradecemos a contribuição do Tribunal de Contas aos debates sobre a educação, mas ressaltamos
sempre que a aplicação de recursos em educação
não é gasto, e sim investimento. Pedimos apenas que
essa contribuição se dê de forma integrada com a comunidade educacional, com respeito às experiências
prévias e em sintonia com o que todos queremos: uma
educação de mais qualidade; professores mais valorizados; mais e melhores escolas; uma pedagogia mais
atraente a nossos alunos, capaz de atrair e manter
nossos jovens nas salas de aulas, e apta a formar cidadãos, em todas as dimensões da palavra.
Era o que tinha a dizer.
Gostaria, Sr. Presidente, que V.Exa. autorizasse
a publicação deste pronunciamento nos meios de comunicação desta Casa.
Muito obrigado.
Um bom fim de semana para todas as pessoas
que trabalham nesta Casa e para as Sras. e os Srs.
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Autorizo
a divulgação de todos os pronunciamentos do Pequeno Expediente nos meios de comunicação da Casa,
inclusive no programa A voz do Brasil.
Durante o discurso do Sr. Chico Lopes,
o Sr. Mauro Benevides, nos termos do § 2º
do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Amauri Teixeira, nos termos do § 2º do art. 18
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Os Deputados Simplício Araújo e Francisco Escórcio serão
os últimos a falar no Pequeno Expediente. Cada um
disporá de 5 minutos.
Deputado Simplício Araújo, concedo a palavra
pela ordem a V.Exa. e agradeço ao Deputado Professor
Setimo, que fará uso da palavra no Grande Expediente, por 25 minutos. Estava previsto o início do Grande
Expediente para as 15 horas, mas ele gentilmente
permitiu que falassem mais dois Deputados.
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O SR. SIMPLÍCIO ARAÚJO (PPS-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, senhoras e senhores presentes nas
galerias, telespectadores da TV Câmara, internautas,
hoje eu não poderia de deixar de falar nesta Casa sobre o assunto que está tomando conta de todo o Maranhão, que é o processo de cassação do mandato da
Governadora Roseana Sarney.
O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, após 1 ano, finalmente liberou o parecer sobre o
processo de cassação do mandato da Governadora
Roseana Sarney, um parecer que está apontando, que
está comprovando a forma maléfica, a forma danosa
com que esse grupo Sarney conduz as eleições e o
Governo do Estado do Maranhão.
Após 50 anos na política, a família Sarney deixa uma herança maldita naquele Estado. Nós temos
problemas em todas as áreas, no Maranhão. Na educação, os piores indicadores do Brasil; na saúde, um
Secretário de Estado que gastou 1 bilhão de reais – 1
bilhão de reais! – para construir e deixar abandonados
hospitais pelo Maranhão afora, que já gastou, apenas
de 2012 para cá, mais 3 bilhões de reais. E o maranhense, Deputado Professor Setimo – especialmente
o do Município de Timon –, continua se humilhando lá
no Estado do Piauí, como todos os maranhenses que,
na hora em que realmente precisam de saúde, têm
que buscar o atendimento à saúde em outros Estados,
porque no Maranhão só se faz propaganda.
O Município de Timon, que cito aqui como exemplo, na presença do Deputado Professor Setimo, não
recebeu praticamente nada de recursos estaduais. A
ONG que presta serviços em Timon recebeu, mas o
Município não recebeu praticamente nada de recursos
estaduais. E o Sr. Duda Mendonça, Deputado Amauri, já recebeu quase 6 milhões, da saúde, para fazer
propaganda.
Então, esse parecer do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, hoje enche o Maranhão inteiro de esperança, de vigor, porque agora nós finalmente conseguimos mostrar para o Brasil que esse
grupo não é blindado, que o grupo Sarney, a partir de
agora, está entrando em derrocada. E, em 2014, nós
vamos finalmente extirpar o grupo Sarney e os seus
asseclas da política maranhense, porque não aguentamos mais viver humilhados como vivemos lá no Estado do Maranhão.
Todas as notícias sobre o Maranhão são iguais
às notícias de ontem. Ontem, mais uma notícia que
envergonhou, sim, o maranhense: uma Governadora
com o mandato cassado porque gastou 1 bilhão na sua
reeleição – e já prepara mais 5 bilhões de reais. Ela não
tem preocupação com quem vai ser o candidato. Pode
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ser um laranja, pode ser um chuchu. O que importa
para ela é ter 5 bilhões de reais para gastar na eleição.
Ela acha que o maranhense continua parado no tempo, como está parado no tempo o seu grupo político.
O maranhense hoje aprendeu, Deputado Amauri,
a olhar para o Piauí, a olhar para o Tocantins, a olhar
para o seu Estado, a Bahia, e ver o quão atrasado
está sob o domínio desse grupo político. A juventude,
principalmente, com um movimento nas ruas do qual
participaram 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas – só em
São Luís 50 mil pessoas foram para as ruas –, pelo
Maranhão inteiro, demonstrou que o prato principal,
que a reclamação principal estava contida nestas frases: “Fora, Sarney!” e “Não aguantamos mais esse
modelo atrasado e vergonhoso que só nos humilha,
que nos humilha na televisão e que nos humilha quando precisamos de educação e quando nossos irmãos
precisam de saúde”.
Sr. Presidente, eu quero daqui parabenizar, ainda que com atraso, o Procurador-Geral da República,
Roberto Gurgel, que deu parecer pela cassação do
mandato da Governadora do Maranhão, e pedir ao
Tribunal Superior Eleitoral que dê a mesma resposta,
que dê a este processo a mesma celeridade que deu
ao processo relativo ao ex-Governador Jackson Lago.
O processo relativo ao Governador Jackson Lago foi
eivado de erros e foi superacelerado.
O Maranhão precisa de uma resposta, o Brasil
precisa de uma resposta. Nós queremos efetivamente
ver, de uma vez por todas, esse grupo fora do comando do Estado do Maranhão, pela Justiça e pelo voto
em 2014, porque é isto o que nós vamos mostrar ao
Brasil: o valor e a garra do povo maranhense.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo a palavra ao Deputado Luiz Alberto, por 1 minuto.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere como lido discurso que faço em relação à sanção,
pela Presidenta Dilma, da lei que institui o Estatuto
da Juventude.
Lerei o que ela disse durante a cerimônia de
sanção do projeto:
“Temos de construir, dentro desse novo
Estatuto, as trincheiras para lutar contra a questão da violência indiscriminada contra jovens
negros e pobres. Eu considero que esse é o
nosso tema prioritário e quero que seja o centro da questão nesse universo que abrange a
juventude do país, que corta todo o país e está
em todas as periferias, em todas as regiões.”
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Para
V.Exa. que milita nessa área, é importantíssima a fala
da Presidenta Dilma Rousseff.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, depois de
quase dez anos tramitando no Congresso Nacional, o
Estatuto da Juventude, PLC nº 98/2011, foi sancionado
no dia 5 de agosto pela Presidenta Dilma.
Com a sanção, o Brasil se insere definitivamente
no rol dos países possuidores de uma das legislações
mais modernas com vistas à garantia de direitos, à
inclusão social e cultural e ao pleno protagonismo de
nossa juventude.
Dizia a bela música composta por Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Britto, cantada pelo Grupo
Titãs, que “a gente não quer só comida, a gente quer
comida, diversão e arte”. E o Estatuto faz com que os
direitos já previstos em lei, como educação, trabalho,
saúde e cultura, sejam aprofundados para atender às
necessidades específicas dos jovens, trazendo-lhes
as tão sonhadas e desejadas diversão, cultura e arte.
O Estatuto da Juventude – assim entendidas as
pessoas entre 15 e 29 anos de idade – também traz
novos direitos para esse público, como a meia-entrada
em espetáculos culturais, lúdicos e esportivos, que ficam garantidos a estudantes ou jovens de família de
baixa renda, mesmo que estejam fora da escola, bem
como o direito à reserva de duas meia-passagens
para jovens de baixa renda em ônibus interestaduais,
conforme ordem de chegada, independentemente da
finalidade da viagem.
O Estado brasileiro e a sociedade agora dispõem
de instrumentos para fazer um diálogo com a juventude no qual a busca deve ser sempre no sentido de
continuar avançando na criação de políticas públicas.
Jamais retroceder na visão quase filosófica de que a
juventude, por todas as suas diferenças e por ser a
menor parte do ciclo da vida das pessoas, deve ser
vivida por inteira, como a vida quer que se viva.
E proteger a vida de milhões de jovens brasileiros a cada ano submetidos a uma crescente e odiosa
violência também está no centro da lei e da preocupação do Governo, conforme afirmado pela Presidenta:
“Temos de construir, dentro desse novo Estatuto, as
trincheiras para lutar contra a questão da violência indiscriminada contra jovens negros e pobres. Eu considero que esse é o nosso tema prioritário e quero que
seja o centro da questão nesse universo que abrange
a juventude do país, que corta todo o país e está em
todas as periferias, em todas as regiões”.
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Para dar concretude a esta disposição política, na
cerimônia de sanção do Estatuto, a Presidenta Dilma
assinou um decreto criando o Comitê Interministerial
da Política de Juventude e anunciou o lançamento do
primeiro edital do Programa Estação Juventude. As
estações custarão R$ 20 milhões e irão fornecer informações sobre programas e ações para os jovens, além
de orientação, encaminhamento e apoio para a busca
de emprego e formação profissional, como forma de
atacar um dos problemas mais graves do Brasil, que
é a violência contra jovens negros e pobres.
O Brasil, a partir do dia 5 de agosto, passou a
ter na juventude o foco para a implementação de uma
vontade política para além da diminuição da pobreza
e da fome e passou a vê-la como um coletivo de indivíduos humanizados em toda a sua essência, sendo
indispensável o alimento para o corpo, mas também
para a alma.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a
palavra o Deputado Francisco Escórcio.
V.Exa. dispõe de 5 minutos.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Amauri Teixeira, demais colegas, povo do meu Brasil,
é com muita satisfação que eu venho a esta tribuna,
para falar ao povo da minha terra que tenha tranquilidade – tranquilidade, muita tranquilidade! Como se
tivéssemos num time de futebol, que entra agora em
campo, e o adversário começa a fazer um gol. Esperem
o final partida, porque nós podemos golear aqueles
que estão exatamente a esperar. E eu conheço bem
essa história.
Primeiramente, o que eu quero dizer é que se
fala muito da saúde. Talvez as pessoas que vêm para
cá para falar com veemência da saúde da minha terra são aquelas que fizeram parte de empreiteiras no
Governo Jackson Lago. Começaram exatamente a
ser colocados para fora, porque estavam usufruindo
do povo da minha terra. Não tenho empreiteira, não
tenho nada, em relação a qualquer jogo de meu interesse sobre a minha terra! O jogo de interesse que eu
tenho na minha terra é o jogo para poder exatamente
trazer felicidade ao povo.
Sei de muitos – e vou trazer aqui, daqui a pouco, contratos que estão lá na saúde do Maranhão. E
muita gente ficou rica por conta desses contratos que
estavam lá. Daqui a pouco, eu vou começar a mostrar
isso aqui dentro. Porque as pessoas vêm de lá dizer
aqui uma coisa, como se fosse bonzinho, que tudo é
Zé Sarney, é Zé Sarney. Eu tenho certeza de que eles
se preocupam mais com o Presidente Sarney do que
da própria vida. Eles não cuidam de suas vidas, estão
mais preocupados com o Presidente Sarney, como se
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ele fosse Senador ou político do Maranhão: S.Exa. é
do Amapá. Há quanto tempo o Presidente Sarney não
disputa uma candidatura no Maranhão? E aí é todo o
tempo essa cantilena. Eu pergunto: por que José Sarney? Por que José Sarney? Aqueles que apontam para
José Sarney será que já se perguntaram o que fizeram
pelo querido Maranhão? Há quanto tempo estão aqui?
É preciso acabar com o chamado “voto Tiririca”.
O Deputado Tiririca recebeu 1,5 milhão de votos, e um
bocado de Parlamentares que não obtiveram votos
expressivos estão aqui dentro. É preciso acabar com
isso! Aqui tem de estar quem tem voto. A população
está dizendo: tem de estar aqui quem obtiver mais votos, o mais votado.
É injusto que as pessoas venham para cá cantar
de galo, enquanto o Maranhão atravessa situação tão
difícil. Devemos nos perguntar: qual a iniciativa que
tomei para acabar com esses índices? O que fiz por
isso? Qual a minha proposta para acabar com esse
negócio? Só mostrar defeitos sem combatê-los?
Esses dias, estava eu aqui mostrando uma tabela
que apontava o Maranhão com o pior índice de IDH.
Não é verdade! Eu mostro daqui a pouco que não é
verdade, que o Maranhão melhorou muito em relação à
situação em que estava. Não em relação a São Paulo,
ao Rio de Janeiro, porque nós temos desigualdades
regionais e intrarregionais muito acentuadas.
É por isso que eu venho, nesta oportunidade,
dizer: assim como há muitos soltando foguetes pela
possível morte de um grande homem chamado José
Sarney, há outros que pedem a Deus para que ele
aqui fique por muito tempo para nos ajudar. E ele tem
nos ajudado.
Há pessoas aqui que usam o Presidente Sarney
para se eleger, mas na hora em que ele faltar, não sei
do que vão falar, porque não sabem falar daquilo que
dignifica o homem, da causa de uma política séria e
bem construída.
Que proponham aqui ações para enaltecer o
Maranhão e não fiquem apenas aqui dizendo o que
vão trazer. Vão trazer o quê? Eu conheço bem esse
processo político.
Tenho um parecer. Há ainda sete Ministros que
têm de dar seus votos. E vou dar risada depois. Sabem
por quê? Porque essas pessoas não sabem o teor de
um julgamento num tribunal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com
a palavra, pela ordem, o Deputado Simplício Araújo.
O SR. SIMPLÍCIO ARAÚJO (PPS-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria apenas de registrar que quem tiver contrato
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ou qualquer coisa parecida que traga. Eu também sou
contra o voto Tiririca e o voto de dinheiro, que traz os
verdadeiros artistas para esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Vamos
passar para o Grande Expediente. V.Exa. está inscrito
para falar como representante da Minoria e terá, nessa condição, precedência regimental quando quiser
fazer uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Professor
Setimo. S.Exa. dispõe de 25 minutos na tribuna.
O SR. PROFESSOR SETIMO (PMDB-MA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste momento, iniciando a minha fala, quero fazer um painel de alguns temas que estão sendo
tratados nesta Casa e dos quais vou falar.
Vou falar do PNE, o Plano Nacional de Educação; vou falar um pouco da reforma política; vou falar
de um projeto de lei importante que se encontra nesta
Casa, que trata da regulamentação da competência das
Guardas Municipais; e também vou falar do momento
de paralisação dos servidores do DNIT, que está causando acima de tudo um grande prejuízo para a Nação.
Eu também ouvi atentamente, Sr. Presidente,
o Deputado Simplício Araújo. Tenho ouvido, todas as
vezes, as críticas do Deputado Simplício aos governantes do Maranhão. Simplesmente pelo fato de fazer
oposição no Estado do Maranhão é que o Deputado
Simplício tem levantado aqui essa bandeira.
Mas, Sr. Presidente, o Plano Nacional de Educação, durante praticamente 2 anos, foi debatido nesta Casa, na Comissão de Educação e na Comissão
Especial destinada a elaborar um plano nacional para
que o País não possa parar quando se falar em educação. Porque nos últimos anos a sociedade brasileira
tem clamado, Sr. Presidente, pela qualidade do ensino.
Como fazer qualidade de ensino, Deputado Mauro Benevides, como falar em Plano Nacional de Educação
para melhorar os índices do processo educacional
brasileiro, se o Brasil deixou de ter um plano em 2010,
quanto terminou a vigência do plano decenal da educação brasileira? Já passamos por 2011, já passamos
por 2012, vamos passar pelo ano de 2013, mas, neste
ano, agora ano segundo semestre, Deputado Mauro,
é essencial, é importante que o Senado Federal aprove o Plano Nacional de Educação. Porque esta Casa,
Deputado, já fez a sua parte. Já aprovamos o Plano
Nacional de Educação, que agora está no Senado. Mas
nós não podemos demorar, porque o Brasil está sem
um Plano Nacional de Educação desde 2011.
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Deputado Mauro, o Governo Federal não tem um
plano nacional para tratar de um tema tão importante,
para melhorar a educação brasileira. Nós não temos
um Plano Nacional de Educação há 3 anos e corremos
o risco de não aprová-lo neste ano, agora no segundo
semente. E 2014 é um ano eleitoral. O Brasil vai completar 5 anos sem um Plano Nacional de Educação.
O Sr. Mauro Benevides – Deputado Professor
Setimo, V.Exa. me permite uma intervenção?
O SR. PROFESSOR SETIMO – Concedo o aparte ao Deputado Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides – Neste momento em que
V.Exa. faz esta abordagem, com a sua autoridade de
membro da Comissão de Educação desta Casa, a que
eu pertenço também, eu não me dispensaria de enaltecer o trabalho que V.Exa. ali desenvolveu sobretudo na
elaboração do Plano. Não foram poucas as vezes em
que V.Exa., do seu microfone, apontou falhas e apresentou emendas para corrigi-las. E muitas das emendas
de V.Exa. – eu ofereço o meu testemunho espontâneo
neste instante – estão lá inseridas no projeto que este
Plenário aprovou e que aguarda a manifestação soberana da outra Casa do Parlamento. Então, V.Exa. pode
ocupar essa tribuna com a mais absoluta autoridade,
sobretudo falando sobre esse tema, porque o conhece
em profundidade, não só na sua condição de mestre,
mas também e sobretudo porque, em relação a essa
temática, V.Exa. se entregou de corpo e alma, sendo
um dos primeiros a chegar quando estava pautada a
matéria na Ordem do Dia daquela Comissão, fazendo-o sempre com veemência e sobretudo com perfeito
conhecimento de causa. Ninguém nesta Casa – não
sei – teria mais autoridade do que V.Exa., que foi um
partícipe saliente daquele debate, para trazê-lo a este
Grande Expediente da sessão de hoje. Eu gostaria
que V.Exa. tivesse sido sorteado para fazer um pronunciamento dessa natureza talvez num dia de maior
afluência dos nossos eminentes colegas, mas V.Exa.
o faz neste instante para todos nós que estamos aqui.
Reconhecemos, com o meu testemunho, que V.Exa.
tem sido um pregoeiro da causa educacional brasileira.
Meus cumprimentos a V.Exa.
O SR. PROFESSOR SETIMO – Muito obrigado,
Deputado Mauro Benevides.
Sr. Presidente, essa preocupação não deve ser
só minha, deste Deputado. Essa preocupação deve
ser desta Casa, do Congresso. E cada região do Estado brasileiro precisa elaborar seu plano regional de
educação. Ora, como é que o Estado do Maranhão, o
Estado do Piauí, o Estado do Ceará, qualquer Estado
brasileiro vai elaborar o seu plano estadual, se nós não
temos o Plano Nacional? E pergunto: como é que um
gestor municipal pode se organizar, como é que pode
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organizar a sua política educacional, sem um plano
nacional, sem um plano regional, companheiro Chiquinho? Nós temos que pensar nos Prefeitos. O gestor
municipal precisa elaborar agora o seu plano municipal de educação, mas, se ele não tiver as diretrizes
determinadas pelo Plano Nacional, não vai elaborar.
Como é que vamos pensar em melhorar a qualidade de ensino do País, se nós não temos o eixo a
ser percorrido?
Concedo o aparte ao companheiro Deputado
Chico Lopes.
O Sr. Chico Lopes – Obrigado, Deputado. Estou
no exercício do segundo mandato – e V.Exa. também,
se não me engano – e sempre observo a sua fala sobre educação, mostrando que foi professor de sala de
aula e mostrando que estuda a educação. Apesar de
termos avançado muito em termos de quantidade de
colégios, em termos de quantidade de faculdades, a
nossa educação é clandestina ainda, porque o Plano
Nacional de Educação já devia estar em execução há
2 ou 3 anos. Infelizmente, isso não está acontecendo.
Quando falamos nessa luta por mais verbas para a
educação, sobre a qual há unanimidade nesta Casa –
não há ninguém contra isso –, é porque achamos que
o dinheiro que vai para a educação é um investimento.
Mas V.Exa. tem razão quando diz: “Se não aprovamos
o plano nacional, como podemos ter um plano estadual? Se não aproveitamos o plano estadual, como
teremos o plano municipal?” Apesar de termos tido
um grande Ministro da Educação, o hoje Prefeito de
São Paulo, e apesar de o atual Ministro também ser
um bom conhecedor da educação, está demorando
a finalização do Plano Nacional de Educação. Queria
pedir o apoio de V.Exa. ao requerimento que estou fazendo à Comissão Especial para convidar representantes do Tribunal de Contas e do Conselho Federal
de Educação, para sabermos onde entra o Tribunal de
Contas, com essa capacidade de fazer a avaliação da
educação. A que ele queira fazer avaliação dos investimentos, das verbas etc. e tal não tenho nada contra,
mas nós educadores não vamos fazer avaliação de
bens econômicos de uma escola. Nós fazemos avaliação de bens intelectuais: se aprendeu ou se não
aprendeu. Até nisso há pessoas querendo se meter,
numa coisa que não conhecem. E não nos metemos lá.
Já temos problemas suficientes na educação e ainda
vamos arrumar mais esse? Quero parabenizar V.Exa.
pelo discurso, uma peça respeitosa com a qual quer
ajudar o Governo no sentido de acelerar a aprovação
do Plano Nacional de Educação. Parabéns, Deputado
Professor Setimo. Tenho o prazer de ser professor e
de ser Deputado junto com V.Exa.
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O SR. PROFESSOR SETIMO – Muito obrigado,
companheiro Chico.
Sr. Presidente, continuando a minha fala, quero
dizer da nossa preocupação com a demora na aplicação do Plano. Na hora de iniciar a implantação do Plano, após a aprovação pelo Senado e o retorno a esta
Casa, nós deveremos pensar que o Plano Nacional
de Educação é um plano decenal e que, até o final da
vigência do Plano, vão ser aplicados em torno de 10%
do PIB. Antes, até 2010, não se aplicavam nem 5%
do PIB. Hoje nós estamos caminhando, embora sem
a orientação do Plano, para 6%, 7% do PIB. Mas, nos
últimos 5 anos da aplicação do Plano Nacional, nós
deveremos atingir 10% do PIB.
Sabemos que o Plano é muito importante porque
ele vai tratar da avaliação e vai tratar acima de tudo do
processo de aprendizagem do aluno, desde a implantação da creche até a formação superior e a valorização
do professor. Nós vamos aí traçar metas e diretrizes
para melhorar o ensino fundamental. Mas só vamos
melhorar o ensino fundamental se, em todo o Brasil,
implantarmos a construção das creches. O Governo
Lula iniciou bem, quando olhou para a periferia deste
País e começou a construir as creches. Em seguida,
a Presidenta Dilma Rousseff deu continuidade a isso,
com um programa que prevê a construção de mais
creches no Brasil.
Só podemos melhorar a qualidade do ensino médio se melhorarmos o ensino fundamental. Só vamos
melhorar o ensino fundamental através da implantação das creches. Com as creches, sim, o processo
de aprendizagem vai melhorar. Aí, teremos o ensino
fundamental, o ensino médio e o ensino superior com
qualidade. É isso o que nós queremos, Sr. Presidente.
O Plano Nacional é uma necessidade para a sociedade brasileira. Não podemos mais esperar, estamos perdendo tempo. E com educação não se brinca.
O processo educacional consiste em trabalhar a mente
da criança e a mente da juventude. É um processo de
crescimento. Temos que iniciar a educação lá na creche, para que possamos atingir a qualidade de vida
do cidadão brasileiro.
Sr. Presidente, eu peço a esta Casa que não demore mais. Vamos cobrar do Senado o retorno do Plano
Nacional, para que possamos avançar, aprovar aqui e
implantar o Plano Nacional o mais brevemente possível.
Concedo um aparte ao companheiro Deputado
Federal Chiquinho Escórcio, também do Maranhão.
O Sr. Francisco Escórcio – Deputado Professor
Setimo, V.Exa. aborda um tema que é reclamado hoje
pelo Brasil inteiro. Todos nós estamos vendo que a
solução do que às vezes não tem equilíbrio está exatamente assentada numa coisa chamada “educação”.

Sexta-feira 9

33113

E V.Exa., como professor zeloso que é, lá do meu querido Estado do Maranhão, sabe que nós temos uma
dificuldade grande com esses índices, de todas as direções. E não seria diferente no campo da educação.
Nós temos uma população pobre, e essa população
pode exatamente modificar a sua qualidade de vida, o
seu padrão de vida como um todo, através da educação. Eu venho neste momento hipotecar solidariedade
a V.Exa., dizendo que V.Exa., na tarde de hoje, mexe
não só com o Maranhão, mas também com o Brasil,
porque todos os brasileiros torcem por uma educação
de qualidade neste País. Muito obrigado.
O SR. PROFESSOR SETIMO – Muito obrigado,
Deputado.
Sr. Presidente, eu gostaria de falar muito mais sobre esse tema educacional, mas, como citei no início,
preciso falar também sobre a greve dos servidores do
DNIT, que não pode mais continuar. O Governo Federal
tem que abrir as portas e dar continuidade à negociação, chegar a um ponto comum, de acordo, para fazer
com que os servidores do DNIT retornem ao trabalho.
Veja, Sr. Presidente: não há questões maiores.
O que os servidores do DNIT estão querendo é uma
equiparação salarial com os servidores da ANTT –
Agência Nacional de Transportes Terrestres. A lei que
criou o DNIT é a mesma que criou a ANTT. Trata-se
de valorização salarial. Como é que, embora a mesma lei as tenha criado, numa instituição os servidores
têm o salário valorizado, e na outra os servidores não
têm? Os servidores do DNIT estão com a razão. Eles
querem uma equiparação salarial, para ter o mesmo
valor do servidor da ANTT. Então, é simples.
E um órgão como o DNIT, que movimenta milhões em recursos, não pode ficar parado, se não o
País vai parar. No ano passado, sabemos, o DNIT
executou mais de 12 bilhões de reais. Doze bilhões!
Hoje, o DNIT já tem em execução mais de 13 bilhões
em obras. E vejam que a ANTT é uma instituição reguladora, e o DNIT é uma instituição executora. Então,
essa paralisação não pode continuar, se não vai parar
o País, principalmente com relação às BRs, às pontes,
às grandes obras.
Por isso, daqui nós fazemos um apelo ao Governo Federal para que entre em entendimento com
a direção dos grevistas do DNIT, para que possamos
avançar e construir mais BRs. Os servidores do DNIT
merecem ser valorizados igualmente aos servidores
da ANTT, Sr. Presidente.
Neste momento, Sr. Presidente, eu não poderia
também deixar de falar aqui sobre as Guardas Municipais. Nós sabemos da luta das Guardas Municipais,
ao longo do tempo, por uma lei que regulamente suas
atividades. Não existem normas. As Guardas Munici-
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pais vivem à mercê do gestor público nos Municípios.
Então, nós temos que regulamentar, que determinar
as competências de cada Guarda Municipal. Acima
de tudo, a Guarda Municipal, que foi criada através
de lei e é composta através da realização de concurso
público, deve estar inserida no sistema de segurança
nacional, da segurança pública do País. A Guarda Municipal é semelhante à Polícia Militar, à Polícia Civil, a
toda instituição policial que dá segurança a este País.
Então, devemos valorizar as Guardas Municipais
com o projeto de lei. Queremos pautar na próxima semana e aprovar esse projeto de lei, para valorizar o
guarda municipal brasileiro.
O Sr. Sarney Filho – V.Exa. me permite um aparte, nobre Deputado?
O SR. PROFESSOR SETIMO – Concedo o aparte ao Deputado Federal Sarney Filho.
O Sr. Sarney Filho – Deputado Professor Setimo, queria me congratular com V.Exa. pelos dois temas que aborda na tarde de hoje. Primeiro, o tema da
educação, tão necessária, tão libertadora das cabeças
e também da economia das pessoas. E V.Exa., agora,
fala sobre o DNIT, sobre a segurança nas estradas. A
segurança também é um problema. Para nós que somos do Maranhão o problema não é só a questão da
educação, mas também o fato de o Estado ser historicamente pobre, de o Estado sempre ter estado entre
os últimos Estados. Mas, ao longo dos últimos anos,
o Maranhão tem avançado – tem avançado –, apesar
do último Índice de Desenvolvimento Humano apresentado sobre os últimos 10 anos. Desses 10 anos,
durante 8 anos o Maranhão foi governado pela Oposição. Essa Oposição que tanto ataca, não a gestão,
mas a pessoa de José Sarney, é responsável pelo fato
de o Maranhão não ter crescido tanto quanto devia. O
último IDH é relativo aos últimos 10 anos. Mas V.Exa.
aborda, de maneira muito séria e estrutural, a questão
da segurança nas estradas e a questão da educação.
Tem a nossa solidariedade, tem o nosso aplauso e tem
a nossa preocupação. Estaremos juntos na defesa da
melhoria da educação e também de uma solução para
a greve dos funcionários do DNIT. Pode contar com a
minha pessoa, como Deputado Federal, mas também
com o meu partido, o Partido Verde, que irá se juntar
a V.Exa., na defesa dessa bandeira.
O SR. PROFESSOR SETIMO – Muito obrigado,
Deputado Sarney Filho.
Sr. Presidente, continuando a minha fala, nos termos aqui destacados, eu ainda quero colocar no meu
painel o sistema de saúde do Maranhão.
Eu conheço o sistema de saúde do Maranhão,
principalmente o da minha cidade de Timon, e quero
dizer que o Deputado Federal e companheiro Simplício
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Araújo, com as suas palavras, ditas em voz alta, gritando, fez-me lembrar de um dito da sabedoria popular.
Para convencer alguém, para convencer um Estado ou
um país, através da fala, não é preciso gritar, é preciso ter argumentos, é preciso saber argumentar. Com
a voz calma e macia é que se convence e se passa a
palavra de credibilidade.
Queremos dizer que o Maranhão saiu na frente
com relação à questão da saúde: o Maranhão está
construindo a maior rede hospitalar do Brasil, equivalente a 80 hospitais, entre UPAs e hospitais para atendimento de casos de alta complexidade. E não é só a
construção. Nós já temos, aproximadamente, mais de
50 hospitais, o espaço da saúde, funcionando no Maranhão. Várias UPAs, vários hospitais, tanto em São
Luís quanto em várias cidades do Maranhão.
E não é só construir. A Governadora Roseana
Sarney, além da construção, também está equipando
os hospitais. Falou aqui verdadeiramente o Deputado
Simplício que a Governadora, através de receita própria
do Estado do Maranhão, já investiu mais de 1 bilhão de
reais na saúde, na construção de hospitais, já investiu mais de 300 milhões em equipamentos. Construir
hospital é muito fácil, mas, se ele não for equipado e
não prestar bom atendimento, de nada serve como
espaço hospitalar. E a Governadora do Maranhão está
aplicando mais de 1 bilhão na construção de uma rede
hospitalar no Maranhão; está investindo mais de 400
milhões em equipamento hospitalar. Então, ela saiu
na frente. Hoje o País está clamando por redes hospitalares, médicos e equipamentos, e o Maranhão saiu
na frente, com recursos próprios.
O Ministro Alexandre Padilha esteve no Maranhão
e lá está participando desse processo, do plano de
saúde do Maranhão. Liberou 60 milhões e vai liberar
mais 60 milhões. Vai ser a parte do Governo Federal.
Mas toda essa rede hospitalar construída no Maranhão
é um esforço do Deputado Estadual Ricardo Murad e
da Governadora Roseana Sarney. Não se pode negar.
O Maranhão saiu na frente, e acreditamos que
até o final do ano toda a rede hospitalar do Maranhão
estará funcionando. Acreditamos que o investimento
feito na área de saúde do Maranhão foi para promover
avanços e dar qualidade de vida à população do Estado.
Eu cito o exemplo da minha cidade, Deputado
Sarney Filho. Há 6 anos, 8 anos, 10 anos, a cidade
de Timon era um local de passagem de ambulâncias
para todas as cidades do Maranhão. Por toda aquela
região de Codó, Barra do Corda, Pedreiras passavam
mais de 40 ambulâncias por dia para a cidade de Teresina, Capital do Piauí. E elas passavam pela cidade
de Timon. Quarenta ambulâncias. Hoje, esse número
diminuiu. Quem passar hoje um dia ali, no pé da ponte
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de Timon, vai ver que não chegam a passar cinco ambulâncias por dia, e só para casos de alta complexidade.
O Maranhão avançou. Está boa a área de saúde
do Maranhão? Não está. Vamos avançar mais, para
que possamos chegar ao ponto ideal, que atenda ao
cidadão brasileiro.
Encerrando esse tema, eu gostaria de tratar também de um tema pelo qual a sociedade está clamando, Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputados,
da reforma política.
A reforma política, Sr. Presidente, é necessária.
Nós devemos fazê-la, e agora; devemos aprová-la este
ano. Se não é para valer no próximo ano, que possa
valer para 2016, para 2020, para 2022, mas devemos
ter agora a iniciativa de fazer a reforma, de acabar
com as coligações, se não nós nunca vamos poder
ter neste País partidos fortes, ter fidelidade partidária.
Acabando com as coligações, automaticamente, vamos partir para o voto distrital ou o “distritão”, elegendo
aqueles mais votados.
Não pode, nesta Casa, um Deputado, muitas vezes com 15 mil votos, com 20 mil votos, representar a
Nação. Muitas vezes os Deputados que estão na legenda chegam a obter 60 mil votos, 70 mil votos, mas
não se elegem. Os Deputados são aqueles que foram
eleitos pela sociedade. É o voto. Quem tiver mais votos
é eleito. Então, o “distritão” é uma saída.
A coincidência de eleições é uma economia para
o País. De 2 em 2 anos, não há país que aguente os
gastos com as eleições. Para coincidirem os mandatos,
nós devemos fazer eleição a cada 6 anos e acabar com
a reeleição. Um mandato de 6 anos, sem reeleição, é
suficiente para que qualquer gestor – federal ou estadual – possa se estabelecer.
Sr. Presidente, encerrando as minhas palavras,
quero dizer que conheço o Maranhão muito bem. E,
quanto a essa propaganda, a esse marketing feito ultimamente, de que vai ser cassado o mandato da Governadora do Maranhão porque o Procurador-Geral
da República deu um parecer pela cassação de seu
mandato, a Governadora está tranquila, porque nas
eleições no Maranhão não houve fraude, não houve
abuso do poder econômico nem abuso político. No
passado, sim, houve. No Maranhão, houve um período
em que o mar da corrupção ali predominou. E a eleição
de Roseana foi uma resposta, uma demonstração de
que o povo tinha mudado, de que o povo não gostou,
porque a corrupção no Maranhão virou lama e água.
Hoje, a Governadora Roseana está legitimada
pelo voto popular. E acima de tudo deve ser respeitada
a vontade do povo. Se querem derrotar no Maranhão
o grupo do PMDB, o grupo de Roseana Sarney, vão
para as urnas no próximo ano, quando haverá eleição.
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Será a hora de disputar o Governo. No tapetão, não!
Acabou essa moda de tapetão. Mandato se conquista
no voto. Roseana conquistou o mandato de Governadora do Maranhão no voto.
Querem comparar a cassação do mandato de
Jackson Lago com a cassação do mandato de Roseana. É totalmente diferente. Jackson Lago teve o
mandato cassado porque assinava convênios em pleno comício, nas praças; em plena campanha eleitoral,
nas praças, ele assinava convênios eleitorais. Aí, sim,
foi abuso político, foi abuso do poder econômico, Sr.
Presidente. Roseana não assinou nenhum convênio.
Todos os convênios foram assinados dentro do prazo,
dentro da legalidade.
Por isso, a Governadora está tranquila porque
sabe que vai se manter no cargo. Aos maranhenses
digo que a Governadora Roseana vai ficar até o último
dia do seu mandato, porque confia na Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna para ressaltar a importância de se agilizar
a aprovação, no Senado, do Plano Nacional de Educação (PNE). Esta Casa, após 18 meses de tramitação,
aprovou com louvor metas exigidas pela sociedade para
a nossa educação, e agora chegou a vez do Senado.
Outro ponto muito importante é a Reforma Política. O povo nas ruas clama por esses dois processos.
O PNE aqui aprovado estabeleceu 20 metas
educacionais que o País deverá atingir no prazo de
10 anos, a partir da sanção da Presidente Dilma, mas
lembro a todos que o PNE está no Congresso desde
2010, para vigorar de 2011 a 2020. Como a tramitação
ainda não foi concluída, só deverá valer de 2014 a 2023.
Portanto, senhores, peço agilidade na análise. A
nossa sociedade já esperou demais. Temos que pôr
em prática as metas, já.
O Plano reúne os principais objetivos que precisam ser alcançados para superarmos o grande déficit
educacional do País, como a erradicação do analfabetismo, a superação das desigualdades, a melhoria da
qualidade do ensino e a valorização dos profissionais
da educação. Serão investidos, no prazo de 10 anos,
até 10% do Produto Interno Bruto (PIB) na educação,
o que significa que ampliaremos os recursos para a
educação dos atuais 5,1% do PIB para 7%, no prazo
de 5 anos, até atingir os 10%, ao fim de vigência do
Plano. É uma grande conquista social. Esse projeto foi
pensado para o benefício intelectual, desde o nascimento das crianças até a formação de doutores.
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Com o aumento do investimento na educação pública, iremos ampliar o número das vagas em creches,
instituições essas que acredito serem fundamentais
para uma educação de qualidade.
Equipararemos a remuneração dos professores
com a de outros profissionais com formação superior.
Quem ensina e educa deve ser reconhecido como peça
fundamental para a nossa evolução técnica, científica
e socioeconômica.
Temos a meta de erradicar ou pelo menos de
diminuir em 50% o analfabetismo e a de aumentar a
oferta do ensino em tempo integral em pelo menos
50% nas escolas públicas, além de diminuir a evasão
escolar. Também estimularemos a formação educacional de professores, para que reflitam no aprendizado
dos alunos.
O esforço de implementação do PNE deve ser
um dos principais objetivos neste semestre, uma vez
que os avanços na educação foram insuficientes nos
últimos anos frente ao direito de todas as crianças e de
todos os jovens a uma educação de qualidade que os
prepare para uma vida autônoma, digna e com oportunidades para o seu pleno desenvolvimento.
É certo que nos últimos 10 anos melhoramos a
nossa qualidade de vida, conforme pesquisa divulgada pelas Nações Unidas, mas não devemos esquecer
que a sociedade também clama por uma reforma política. A reforma política tem que ser feita e é fundamental para o nosso crescimento político. Temos que
adequar nosso sistema eleitoral às necessidades que
se apresentam. As mudanças devem permitir maior
transparência na utilização de recursos, além de tornar a disputa entre candidatos mais igualitária e com
menos despesas. Já é hora.
Temos aqui várias propostas, desde a coincidência de mandatos, que, na minha opinião, seria de
grande valia ao processo eleitoral, pela economia de
tempo e recursos que proporcionaria, até o fim da
proporcionalidade, de forma a garantir a eleição dos
mais votados e a fidelidade partidária, mas ainda há
divergência entre nós, quando se trata de voto distrital,
voto em lista e de financiamento público de campanha.
Senhores, lembro ainda de outro projeto que precisa avançar nesta Casa, o Projeto de Lei nº 1.332,
de 2003, que dispõe sobre as competências comuns
das Guardas Municipais. Temos que regulamentar e
disciplinar a manutenção das Guardas Civis Municipais como órgãos de segurança pública em todo o
território nacional. As nossas cidades necessitam de
mais segurança.
Portanto, senhores, este é o momento. É o momento da ruptura de paradigmas, é a hora de avan-
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çarmos na política reconhecendo que precisamos nos
adequar às mudanças exigidas pela sociedade.
Por isso, venho a esta tribuna para lembrar a importância desses grandes projetos pendentes: o PNE,
a reforma política e a regulamentação das Guardas
Municipais.
Agradeço a atenção dos senhores e parabenizo
esta Casa por aprovar este importante projeto de educação para o nosso futuro.
E louvo o Estatuto da Juventude, sancionado pela
Presidente Dilma na segunda-feira, dia 5 de agosto.
O Estatuto faz com que os direitos já previstos em lei,
como educação, trabalho, saúde e cultura, sejam aprofundados para atender às necessidades específicas dos
jovens, respeitando as suas trajetórias e diversidade.
O Estatuto é um grande passo para a nossa democracia. A juventude e a sociedade merecem construir
uma história baseada em direitos.
Era o que tinha a dizer, Sras. e Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Para
fazer uso da palavra como Líder, pelo tempo da Liderança do PTB, tem a palavra, por 4 minutos, o Deputado Paes Landim. Depois, retornaremos ao Grande
Expediente. O último inscrito é o Deputado Cláudio
Puty, do PT do Pará.
O SR. PAES LANDIM (PTB-PI. Como Líder. Sem
revisão do orador.) DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES
LANDIM QUE, ENTREGUE AO ORADOR
PARA REVISÃO, SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Voltaremos ao Grande Expediente com o Deputado Cláudio
Puty, do PT do Pará.
Antes quero saudar os alunos do Centro de Integração Empresa-Escola do Sudoeste, presentes em
nossas galerias. Sejam bem-vindos!
Hoje nós estamos no chamado expediente livre,
em que os Parlamentares se pronunciam, mas não há
matéria a ser deliberada. Os temas são de livre escolha dos Parlamentares.
O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Sr. Presidente,
eu estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Nós
estamos no Grande Expediente, e o Deputado Cláudio Puty está na tribuna. Mas eu concedo a V.Exa. 1
minuto para uma brevíssima comunicação.
O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Um minuto talvez não seja suficiente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Então,
com a palavra o Deputado Cláudio Puty, no Grande
Expediente, pelo tempo de 25 minutos.

Agosto de 2013

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. CLÁUDIO PUTY (PT-PA. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Saúdo todos os que nos assistem pela TV Câmara e as pessoas presentes nas galerias.
Uso este Grande Expediente para falar da recente divulgação, por parte de um organismo da ONU, o
PNUD, de um indicador de desenvolvimento humano.
Há alguns anos economistas e especialistas no
estudo da pobreza abandonaram, ou tendem a abandonar, pelo menos para fins de mensuração de qualidade de vida, os indicadores tradicionais, como PIB e
renda per capita, para focar indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que capturem
de maneira mais qualificada a qualidade de vida em
uma determinada região, país ou município. E é este
o caso do nosso IDH.
Nós tivemos o anúncio do IDHM, o IDH dos Municípios, que nos trouxe, para nós brasileiros, boas
notícias.
No levantamento, que abrange os anos de 1991
até 2010, nós tivemos um crescimento do nosso IDH
de 47,5%.
A própria ONU revelou esse indicador como um
avanço impressionante, não pelo seu valor nominal,
mas porque ele possui três componentes: expectativa
de vida, longevidade e o indicador de educação, de escolaridade, enfim, de educação como um todo e, obviamente, um indicador referente à saúde da população.
Nesses três indicadores, nós tivemos uma considerável melhoria na situação do País, como disse,
de 47,5%, Sr. Presidente.
Gostaria de chamar a atenção dos que gostam
de contar os nossos períodos históricos de 20 em 20
anos, talvez confundindo as opções políticas do povo
brasileiro.
Até o ano 2000, cerca de 70% dos Municípios
estiveram numa faixa de muito baixo desenvolvimento humano.
Em 1991, nós tínhamos 85,8% dos Municípios
brasileiros na faixa de muito baixo desenvolvimento
humano.
Em 2010, de 70% dos Municípios na faixa de
muito baixo desenvolvimento humano, ou seja, após
os dois Governos de Lula, esse número despencou
para 0,5%. Então, repito, nós saímos de 70% dos Municípios brasileiros na faixa de muito baixo desenvolvimento humano em 2000 e fomos para 0,5% em 2010.
Eu digo isso porque é muito comum nós ouvirmos, em uma suposta imprensa especializada, de comentaristas da TV, de comentaristas partidários aqui
neste Plenário, falarem de uma suposta continuidade
de projetos entre a estabilidade, a suposta estabilida-
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de, criada no Governo Fernando Henrique e o trabalho
“continuado”, entre aspas, pelo Governo Lula.
Eu venho aqui, na realidade, discordar dessa
posição. Nós tivemos, obviamente, elementos de continuidade – como em todo país, a vida segue –, mas
nós tivemos importantes momentos de ruptura. E a
ruptura que nós realizamos explica, a meu ver, parte
dos avanços que nós tivemos.
E que rupturas seriam essas? Em primeiro lugar, essa melhoria nas condições de vida dos Municípios brasileiros que refletem melhorias de condições
de vida no geral – porque o IDH municipal, o IDH do
Brasil avançou muito nesse período – se deve, a meu
ver, à conjugação bem-sucedida de três elementos:
em primeiro lugar, uma macroeconomia voltada à geração de empregos. Nós nunca tivemos uma taxa de
desemprego tão baixa na história do País. E nós temos
batido seguidos recordes de geração de emprego. Essa
combinação – que se deve, de um lado, a uma política
macroeconômica expansionista, com obras nos Municípios, com PAC, com geração de obras públicas, com
efeitos evidentes no emprego, fruto também da valorização do salário mínimo, com redução do superávit
primário mais recentemente – teve reflexo no emprego
e na melhoria da qualidade de vida das nossas cidades.
Isso é um ponto de ruptura com o Governo do PSDB.
Em segundo lugar, políticas de caráter nacional
com foco específico, como é o caso do Bolsa Família.
O Bolsa Família teve um impacto fundamental na diminuição da pobreza no País e tem, obviamente, um
impacto muito importante na melhoria das condições
de vida, inclusive dos Municípios mais pobres, que dependem dessas transferências, tanto previdenciárias
quanto transferências associadas ao Bolsa Família.
E, finalmente, políticas públicas de caráter universal. E aí eu gostaria de ressaltar o aumento na expectativa de vida da população, que se deve às melhorias
de condições de saneamento das nossas cidades, às
melhorias das condições do atendimento à saúde, ainda que a saúde brasileira seja uma tragédia.
O Sr. Mauro Benevides – Deputado Cláudio
Puty, V.Exa. me permite um aparte?
O SR. CLÁUDIO PUTY – Deputado, com todo o
prazer, logo mais eu lhe garanto o aparte. Deixe-me
só concluir o raciocínio.
O Sr. Mauro Benevides – Então eu aguardo.
O SR. CLÁUDIO PUTY – E finalmente a educação. A educação, no nosso caso, teve um impacto
muito importante por conta do chamado fluxo escolar.
O fluxo escolar, que é a diminuição da evasão, particularmente no ensino fundamental, e a garantia da
continuidade na escola. Isso teve um papel importante.
Temos um desafio no ensino médio que se associa ao
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nosso enorme desafio de elaborar políticas públicas
para a juventude – e aí nós tivemos a aprovação do
Estatuto da Juventude.
Esses três elementos, a meu ver, são elementos
de ruptura com o conjunto das chamadas políticas neoliberais empreendidas neste País na década de 90.
Isso explica boa parte da melhoria desses indicadores.
Entretanto, apesar da melhoria na renda, no padrão de vida, na educação e nos padrões de saúde e
de longevidade, os três elementos que eu mencionei
anteriormente, nós temos um verdadeiro abismo regional. Apesar das melhorias sensíveis nas cidades
do Norte e do Nordeste – cidades que tinham o IDH
de 0,1 em 1991 passaram a ter um IDH, ainda muito
baixo, de 0,4 –, os 40 Municípios de maior IDH municipal estão localizados, com exceção de Brasília, no
Distrito Federal, no Sul e no Sudeste, e os de pior IDH
estão todos localizados no Norte e no Nordeste. Isso
exige uma reflexão da nossa parte.
Se de um lado houve melhorias por conta de políticas públicas, essas políticas públicas não tiveram
caráter regionalizado. Foi Bolsa Família, foi melhoria
na educação e na saúde e foram melhorias nas condições macroeconômicas, crescimento econômico
com muito emprego. Mas isso não é fruto de política
de desenvolvimento regional.
Como consequência disso, nós temos verdadeiros bolsões de pobreza e miséria localizados em regiões importantes do País. Eu citaria o caso do Pará,
do Maranhão, nosso Estado-irmão, e diversos outros
bolsões de pobreza localizados em diversas regiões. No
caso do Pará, cerca de 16 Municípios estão com o IDH
muito baixo, IDH de 0,4. Em 1991 esse IDH era de 0,1.
Eu vou passar um aparte ao Deputado Mauro Benevides. Depois ao Deputado Domingos Dutra. Depois
retomarei o raciocínio para falar da questão regional.
Deputado Mauro Benevides e Deputado Domingos
Dutra, peço que sejam breves, para que não corra o
meu precioso tempo.
O Sr. Mauro Benevides – Deputado Cláudio Puty,
eu quero dizer a V.Exa., aplaudindo o seu discurso e a
avaliação que faz, que na manhã de hoje a bancada
do Nordeste se reuniu com alguns líderes e entidades
representativas daquela região para examinar o quadro
extremamente delicado em função da conjuntura climática que nós estamos enfrentando no Nordeste brasileiro. Evidentemente, essa análise, pela manifestação
dos que intervieram nos debates, mostrou a realidade
que se repete em fases seguidas da história do chamado Polígono das Secas. No Estado de V.Exa. não há
esse problema de seca. Outros problemas podem se
sobrelevar para exigir dos Governadores e dos representantes do Parlamento uma atuação mais rigorosa
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para solucioná-los. Nós lá vivenciamos esse quadro,
sobretudo agora. A imprensa de hoje divulga que 25
Municípios do Ceará estão em situação extremamente
delicada. Há falta de água nos reservatórios até para
abastecer a população dessas comunas. Portanto, são
fatos que se agravam, que se repetem aqui e ali, exigindo do poder público que faça justiça. A Presidente
Dilma tem se esforçado para que nós tenhamos condições de diminuir esse quadro de angústia por que
passam os nossos amigos sertanejos. Então, a análise
que V.Exa. faz, citando inclusive outras iniciativas do
Governo que merecem ser realçadas, como o Estatuto da Juventude, trata de problemas que despontam e
merecem realmente a atenção do Plenário desta Casa.
Cumprimento V.Exa. pelo discurso que faz no Grande
Expediente de hoje.
O SR. CLÁUDIO PUTY – Obrigado.
Deputado Domingos Dutra.
O Sr. Domingos Dutra – Deputado Claudio Puty,
é triste essa situação de pobreza que ainda atinge os
nossos Municípios. Nós somos irmãos de sofrimento.
V.Exa., no Estado do Pará, tem o Munícipio mais pobre,
que é Melgaço. E o Maranhão tem o segundo Município
mais pobre, o vice-campeão, que é Fernando Falcão.
O SR. CLÁUDIO PUTY – Aparece o nosso futebol.
O Sr. Domingos Dutra – Exatamente. Não, lá
vocês estão melhores no futebol, porque eu vejo que
o Globo Esporte vai à Bahia, ao Ceará, passa direto
pelo Pará. Quanto ao Maranhão nem isso fazem.
O SR. CLÁUDIO PUTY – (Riso.)
O Sr. Domingos Dutra – Eu compreendo que
nas últimas décadas tem havido um esforço de todos
os governos para municipalizar as políticas. Nessa
municipalização há uma transferência de recursos.
Infelizmente, essa transferência de recursos, a descentralização do desenvolvimento econômico – consta
na Constituição que temos que descentralizar o desenvolvimento regional para diminuir as desigualdades –
têm sido insuficientes. Nós temos visto aqui todos os
anos os Prefeitos marcharem. Lá no meu interior meu
pai ensinava a marcha para os cavalos andarem – cavalos marchadores –, aqui, é o Prefeito que marcha,
marcha, marcha atrás de recursos. Mas a realidade
dos Municípios melhora muito pouco. Eu acho que nós
temos que descentralizar o desenvolvimento regional,
municipalizar as políticas, aumentar os recursos para
os Municípios, diminuindo a parcela da União. Mas é
preciso haver rigorosa fiscalização, porque no Maranhão, de 217 Municípios, Deputado Cláudio Puty, há
163 em estado de pobreza absoluta. Setenta e quatro
por cento dos Municípios do Maranhão são extremamente pobres. Só há dois Municípios com IDH alto e
quatro mais ou menos. Portanto, é preciso aumentar
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os recursos, mas é preciso também fiscalizar porque,
enquanto a população está morrendo de fome, os
Prefeitos estão nadando em muita fartura. Portanto,
descentralizar, aumentar os recursos, mas também
fiscalizar. Parabéns pelo pronunciamento.
O SR. CLÁUDIO PUTY – Obrigado, Deputado
Domingos Dutra. Sua opinião é sempre muito importante. Para ilustrar com mais dados: o Pará aparece
encabeçando a lista dos piores IDHs municipais entre
os dez Municípios de menor índice. Entre esses dez,
quatro são do Pará.
Uma tabela apresentada a mim pela Mesa, de
maneira generosa, demonstra o ranking percentual dos
piores Municípios no que se refere a IDH: Amazonas,
21 Municípios; Alagoas, 34; Piauí, 54; Maranhão, 52;
Pará, 33; Pernambuco, 21; Paraíba, 21; e Bahia, 36.
Obviamente, a Bahia tem um número maior de
Municípios. Então, quando se fala em 36 Municípios
baianos, eles não têm o mesmo peso dos 33 Municípios do Pará, porque o Pará tem muito menos Municípios do que a Bahia. Esta é uma demonstração,
digamos, crua, ainda não tratada, de que temos um
problema regional persistente neste País, que não
pode ser combatido simplesmente com políticas de
caráter universal. Elas são fundamentais, e avançamos nos últimos anos. Elas exigem de nossa parte um
esforço de reflexão para imaginarmos o que fazer das
instituições criadas, Deputado Amauri Teixeira, para o
desenvolvimento regional.
Eu louvo, obviamente, o resultado das políticas de
microcrédito do Banco do Nordeste do Brasil, a ação
do Banco da Amazônia em relação ao Fundo Constitucional Norte de Fomento à Produção.
Nós temos uma tentativa de retomada da SUDENE e da SUDAM que, a meu ver, é absolutamente insuficiente, porque tanto a SUDENE quanto a SUDAM,
apesar do esforço dos seus dirigentes, dos seus servidores, não disseram ainda a que vieram. Portanto,
necessitamos relançar – vou usar uma palavra da moda
– uma plataforma de uma nova geração de políticas de
desenvolvimento regional. Existem algumas políticas
de desenvolvimento regional que não são chamadas
de políticas de desenvolvimento regional. Eu gostaria
de mencionar uma muito importante, que é a reforma
do ICMS, que está em discussão no Senado, parada.
A proposta aqui encaminhada pela Presidente Dilma Rousseff de revisão do ICMS talvez tenha
maior impacto para o desenvolvimento regional do que
quaisquer outras políticas de desenvolvimento regional,
assim chamadas, porque ela transfere renda oriunda
do pagamento tributário a Estados que são consumidores de mercadorias oriundas de São Paulo. Ela tem
um impacto significativo.
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Outro aspecto importante foi a chamada financeirização do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia
– FDA e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste
– FDNE.
A financeirização faz com que o risco da operação
passe respectivamente para o Banco da Amazônia e
para o Banco do Nordeste do Brasil, mas ao mesmo
tempo permite que esses fundos não estejam submetidos a contingenciamento por conta de necessidade
de manutenção de superávit primário, porque eles deixam de ser recursos orçamentários de origem fiscal,
são financeirizados. Essa é uma medida importante,
porém insuficiente.
Ouço, com prazer, o Deputado Francisco Escórcio.
O Sr. Francisco Escórcio – Deputado Cláudio
Puty, V.Exa. tem toda razão, e este é um tema muito
palpitante: as desigualdades regionais. Eu me lembro
de que tínhamos a SUDAM, a SUDENE e a SUFRAMA
fazendo parte desse contexto para se ter um equilíbrio
nesta Nação. E eu não sei na cabeça de quem cabe
acabar com aqueles órgãos de desenvolvimento regional. Eu tenho uma tabela que V.Exa. tem e que pode
exatamente trazer lucidez para isso que nós estamos
dizendo. Se compararmos aqui, por exemplo, o Amazonas, em termos percentuais, é o Estado brasileiro
com maior concentração de Municípios pobres proporcionalmente. Depois nós temos Alagoas, Acre, Piauí,
Maranhão, que está em 5º lugar, Pará, Roraima, Pernambuco, Paraíba, Bahia. E eu vou mais além: V.Exa.
me ouviu falar sobre o Sul e o Sudeste brasileiro nesta lista? Significa dizer que nós temos que tomar uma
posição nesta Casa. Deputado Amauri, V.Exa., que
é da Bahia, nós, que somos do Norte e do Nordeste
brasileiro, temos que tomar uma atitude aqui dentro.
V.Exa. é da base de sustentação à Presidente Dilma
Rousseff. Eu também sou, sou do PMDB. V.Exa. é do
Pará. E aí o que nós vamos fazer com esses 300 piores
Municípios do Brasil? Não é só mostrar que eles são
piores, nós temos que mostrar a solução para tirá-los
dessa situação. É isso que eu peço a todos os companheiros. Dizer que está ruim é muito fácil. Eu quero
saber qual é o segredo para tirá-los dessa situação. E
eu venho aqui parabenizar V.Exa., porque este tema é
palpitante: tirar esses Municípios da linha da pobreza.
O SR. CLÁUDIO PUTY – Obrigado, Deputado.
Existe outro estudo, da Frente Nacional de Prefeitos,
chamado G100. Esse estudo trata de Municípios com
população acima de 80 mil habitantes, baixa receita
corrente per capita e alta vulnerabilidade social. Então,
ele aborda Municípios com características e estatísticas diferentes dessa do IDH municipal.
Mas, ao analisarmos o G100, que trata de Municípios relativamente grandes, com população acima
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de 80 mil habitantes, nós encontramos uma correlação
alta de Municípios. O meu Estado, Pará, lidera mais
uma vez esse G100, um triste ranking, com a maioria
dos Municípios com população acima de 80 mil habitantes com baixa receita e alta vulnerabilidade social.
E aí, mesmo Municípios considerados de alto
desenvolvimento humano nesse indicador da Frente
Nacional de Prefeitos, como Ananindeua e Marituba,
estão lá entre os Municípios de baixa vulnerabilidade.
A diferença, nesse caso, é que Minas Gerais, porque é
o Estado com o maior número de Municípios do País,
aparece com uma quantidade importante de Municípios também de alta população, baixa receita e alta
vulnerabilidade social.
O resultado disso é que nós necessitamos de
políticas de desenvolvimento regional. E quando eu
digo políticas de desenvolvimento regional eu não
estou me referindo simplesmente a políticas voltadas
para a Amazônia ou para o Nordeste brasileiro. O que
estou dizendo é que necessitamos de políticas públicas, de uma geração de políticas de desenvolvimento
regional que olhe para a escala específica. Parece-me
que o que nós temos aqui não requer uma solução
única. Mas, seguramente, ao olharmos os Municípios
do Pará, vamos identificar a grande maioria localizada
nos Municípios do Marajó; ao olharmos os Municípios
da Bahia, provavelmente, vamos encontrar Municípios
do Semiárido; ao olharmos os Municípios de outros
Estados do Nordeste, o Polígono das Secas; ao observamos Municípios de Minas Gerais, provavelmente,
vamos olhar Municípios do norte de Minas.
Então, nós temos a concentração de pobreza,
de baixa receita per capita, de vulnerabilidade social
em mesorregiões. E, obviamente, o Estado brasileiro
não está capacitado para focar políticas públicas para
a devida escala.
Portanto, eu diria que precisamos retomar o debate sobre a necessária escala de planejamento para o
destaque, para a focalização de políticas de desenvolvimento regional. Nós não podemos tratar a Amazônia
como homogênea, muito menos o Nordeste. Para regiões grandes, políticas de caráter universalizante, mas
para desigualdades intrarregionais... O IDH de Belém,
o IDH de São Luís e o IDH de Teresina, provavelmente,
são muito maiores do que o IDH de Melgaço, de Codó
e de Floriano. Talvez eu esteja usando até exemplos
equivocados, mas refiro-me ao Pará, que é o Estado
que conheço bem. Portanto, não podemos ter, para
desigualdades intrarregionais, o mesmo conjunto de
medidas que temos para políticas de desenvolvimento regional como um todo, ainda mais em se tratando
de regiões gigantes como a Amazônia e o Nordeste
brasileiro.
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Portanto eu diria que, um, precisamos retomar
as mesorregiões e microrregiões como unidades de
planejamento, inclusive pensando – não é novidade o
que estou dizendo aqui – em consórcios, na criação
de unidades orçamentárias, talvez sob a coordenação
dos Governos Estaduais, para que possamos atacar
os problemas específicos daquela região; em planos
de desenvolvimento regional do Semiárido, do Marajó,
do norte de Minas – não sei qual é a melhor definição
para isso –, do leste do Maranhão, enfim, das diversas
bacias hidrográficas com características de identidade
territorial que sejam específicas.
Isto já foi tratado no passado, inclusive no Governo Lula: as mesorregiões diferenciadas, que não
pertencem a um mesmo Estado. Existia a ideia da
Mesorregião do Bico do Papagaio, que incorporava
parte do sul do Maranhão com o norte do Tocantins,
a Mesorregião do Seridó, a Mesorregião da BR-163.
Nós precisamos retomar essas iniciativas, porque
esta é uma nova etapa de focalização e de concentração de recursos dessas regiões, que devem incorporar
outro elemento fundamental – eu tenho que retomar
as lições de Celso Furtado. As instituições do desenvolvimento regional não raramente são apropriadas
pelas oligarquias locais e isso foi, digamos, a verdade
que levou a SUDENE a ser extinta.
Nós precisamos percorrer o caminho do controle
social e da participação popular, para que os recursos
ali destinados não sejam desviados ou alocados de
maneira pouco eficiente dos pontos de vista social e
econômico – os dois, nós sabemos, estão interligados.
Por exemplo, quanto à destinação de tecnologias para
cacimbas no Nordeste, há uma disputa hoje entre o
Ministério da Integração e o Ministério do Desenvolvimento Social sobre que tipo de recipiente deve ser
utilizado para comportar água no Nordeste: aqueles de
origem calcária, que exigem um nível de participação
popular, educação, cuidado e tudo o mais ou aquelas
de plástico, mais resistentes mas simplesmente doadas.
O processo é fundamental no desenvolvimento regional. E nós precisamos ter novas unidades de
planejamento; associadas a elas, mecanismos de
controle social, como já se buscou fazer no Territórios
da Cidadania, nas diversas tentativas do Ministério da
Integração Nacional da criação de mesorregiões diferenciadas, nas diversas experiências estaduais. E eu
acredito na experiência da Bahia de planos regionais
de desenvolvimento do Semiárido; no Plano do Marajó. Nós não iremos combater, de um lado, os fatores
econômicos que levam à pobreza e à apropriação por
parte das oligarquias estaduais dos recursos que ali
são oriundos...
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Portanto, temos uma agenda importante por conta
desse IDH Municipal – e eu acho que é uma agenda
em favor do Brasil, não dessas regiões – que merece
ser levada adiante.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR
Artigo de Domingo: Os municípios brasileiros e
a questão regional.
Publicado em Jornal O Liberal – Poder –
04/08/2013 – Deputado Federal Puty.
Há já algum tempo o conceito de crescimento,
entendido como aumento da capacidade produtiva do
país, deu lugar ao de desenvolvimento, que combina
crescimento econômico com melhoria nas condições
de vida. Hoje, os organismos internacionais dão à evolução das condições sociais da população o mesmo
peso que antes era monopolizado pela riqueza material.
Um exemplo dessa metodologia é o novo Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), divulgado
esta semana pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (Pnud). A pesquisa aponta que, no
Brasil, esse índice cresceu 47,5% em duas décadas. O
levantamento destaca que a classificação do IDHM geral do Brasil mudou de “muito baixo” (0,493), em 1991,
para “alto desenvolvimento humano” (0,727), em 2010.
O índice leva em conta critérios como expectativa de
vida, acesso ao conhecimento e padrão de vida. Ou
seja: saúde, educação e renda.
O resultado da pesquisa é significativo e revela
um salto acentuado do IDHM ocorrido nas gestões
petistas. De acordo com os dados do PNUD, 85,8%
dos municípios brasileiros faziam parte do grupo de
“muito baixo desenvolvimento humano” em 1991. Em
2000, esse número caiu para 70% e, em 2010, despencou para 0,57%.
O retrato feito pelo relatório da ONU mostra,
grosso modo, que os municípios brasileiros melhoraram todos, inclusive aqueles que estavam em situação
precária por uma combinação de: 1) Uma política macroeconômica expansionista, com reflexos evidentes
na geração de empregos; 2) avanços nas políticas
públicas de caráter universal, particularmente saúde
e educação (neste caso notadamente o aumento do
fluxo escolar) e 3) políticas sociais com foco específico, como o bem sucedido Bolsa-Família.
Entretanto, as estatísticas do Pnud denunciam a
persistência de um verdadeiro abismo entre a as regiões de nosso país, separando os padrões de saúde
(longevidade), educação (conhecimento) e renda (padrão de vida). Um exemplo cristalino: os 40 primeiros
municípios do ranking, com exceção do Distrito Federal,
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estão nas regiões Sul e Sudeste; e as cidades que ficaram na lanterna concentram-se no Norte e Nordeste.
O Pará aparece encabeçando a lista dos piores
IDHM e entre os dez municípios com menor índice,
quatro são do Estado. Ampliando mais essa lista, dos
47 que apresentaram IDHM mais baixo, 12 são do
Pará. O Piauí aparece em segundo lugar, com dez
municípios, e o Amazonas com nove.
Também vale destacar outro estudo, o G100,
levantamento da Frente Nacional de Prefeitos (FNP),
que apresenta os 100 municípios com mais de 80 mil
habitantes que têm baixa receita corrente per capita
e alta vulnerabilidade socioeconômica. O Pará é o
segundo da lista, com 11 cidades no ranking da FNP,
inclusive com o município líder da triste classificação:
a quatrocentenária Bragança.
Ao cruzarmos os dados dos dois levantamentos
vemos que quatro cidades presentes no estudo da
FNP também aparecem com IDHM baixo (de 0,500
a 0,599): Breves (0,503), São Félix do Xingu (0,549),
Cametá (0,577) e Tailândia (0,588).
É importante, ainda, ressaltar as desigualdades
intrarregionais. Enquanto Belém (0,746), Santarém
(0,691) e Marabá (0,668) apresentam índices de médio
a alto, os municípios do arquipélago do Marajó estão
na lanterna do desenvolvimento humano. Com exceção de Salvaterra (0,608) e Soure (0,615), os outros
nove municípios foram classificados pelo Pnud como
“muito baixo” ou “baixo”. Entre os de muito baixo IDHM
estão Melgaço (0,418), Chaves (0,453), Bagre (0,471),
Portel (0,483) e Afuá (0,489).
Entendo que é hora de apresentarmos uma nova
geração de políticas de desenvolvimento regional que
devem incluir obrigatoriamente um novo federalismo
fiscal (como, por exemplo, as regras de partilha de
royalties de recursos naturais não-renováveis e ICMS)
e também um conjunto coerente de medidas e instrumentos capazes de intervir em regiões deprimidas
economicamente.
Parte integrante desse esforço é esclarecer qual
o verdadeiro papel das instituições formalmente criadas para esse fim, particularmente os bancos públicos
regionais e suas respectivas superintendências de desenvolvimento. O seu fortalecimento efetivo só se dará
se associado a planos de desenvolvimento regional
construídos em escala adequada, com efetivo diálogo
com cadeias produtivas internalizadoras de renda e
com ampla participação da sociedade local. Devemos
fugir da velha e falida matriz de investimentos tradicionais – que não raramente atende somente interesses
externos à região – e da tentação de transformar o
Basa e o BNB em bancos comerciais convencionais.
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Nada que proponho aqui é novidade, mas não
custa insistir, já que a desigualdade regional também
não nos dá trégua.
O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com tristeza
venho fazer um lamento. Espero que vir à tribuna não
se transforme em uma rotina dos ambientalistas para
lamentar atentados ou assassinatos de pessoas que
defendem o meio ambiente. Venho lamentar o assassinato do ambientalista Gonzalo Alonso Hernández, de
49 anos, que denunciava crimes ambientais em Rio
Claro, na região do Médio Paraíba fluminense.
O Secretário de Meio Ambiente e o Govenador
do Rio de Janeiro já disseram que estão tomando todas as providências, assim como o Ministério Público.
É mais uma vez com tristeza que faço esse tipo
de registro e lamento que esteja havendo realmente
um aumento do número de crimes de cunho socioambiental. Como se já não bastassem os assassinatos de
Chico Mendes, da Irmã Dorothy e do casal José Cláudio,
agora ocorre esse, e estão acontecendo muitos outros.
Sr. Presidente, lamento o fato e presto solidariedade à família do ambientalista, com a certeza de
que providências serão tomadas, em meu nome e no
nome do Partido Verde.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Nós
vamos entrar agora nas precedências regimentais.
As Comunicações de Lideranças têm precedência. Há
os Deputados Danilo Forte, André Moura e Simplício
Araújo, que são Lideranças, e há a Deputada Íris, que
fará uma comunicação parlamentar.
Se o Deputado Danilo Forte permitir, nós vamos
abrir 1 minuto para que o Deputado Ricardo Berzoini
faça uma brevíssima comunicação e, então, S.Exa.
fará uso da palavra.
O SR. DANILO FORTE – É um prazer.
O SR. RICARDO BERZOINI (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Agradeço desde já ao Deputado Danilo a gentileza.
Gostaria só de registrar a nossa solidariedade aos
aeronautas aposentados, que lutam pela restituição
das suas remunerações da previdência complementar do fundo AERUS, o que, em minha opinião, requer
do Governo uma ação estruturadora que permita uma
solução dentro da legalidade, já que são pessoas que
contribuíram de boa-fé e que foram prejudicadas pela
má gestão da VARIG, de outras companhias aéreas
e, especialmente, dos gestores do fundo.
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Então, registro a nossa solidariedade, o nosso
apoio, conclamando a Presidenta Dilma para recebê-los para uma audiência em que eles possam explicitar a angústia de pessoas que contribuíram por toda a
vida para um fundo de pensão e que não viram seus
direitos respeitados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Deputado Mário Negromonte, V.Exa. vai fazer brevíssima
comunicação?
O SR. MÁRIO NEGROMONTE – Serei rápido.
Agradeço ao Deputado Danilo Forte.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – V.Exa.
tem 1 minuto. O Deputado está na tribuna.
O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PP-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só
para registrar o encontro que nós tivemos ontem, em
Paulo Afonso, da Assembleia Itinerante, conduzida pelo
seu Presidente, o Deputado Estadual Marcelo Nilo. Lá
nós tratamos de diversos assuntos, entre eles a questão do hospital da CHESF, o Hospital Nair Alves de
Souza, que o Governo do Estado vai encampar, junto
com o Governo Federal e com o Governo Municipal,
para resolvermos definitivamente os problemas qua
há ali. As pessoas não podem adoecer, porque têm
que ir para Recife, para Aracaju, para Maceió. É muito importante que se resolva o problema do Hospital
Nair Alves de Souza.
Registro também a questão do voo para Paulo
Afonso. Nós temos um aeroporto de Primeiro Mundo e
estamos conversando com a Azul, com a TRIP e com
o Governo do Estado para que se implante imediatamente... Eu faço um apelo à Azul e à TRIP para que,
antes de janeiro, já comesse a funcionar o voo.
Há também a construção da segunda ponte de
Paulo Afonso, tema que foi tratado na Assembleia.
São assuntos importantes, e eu tenho certeza
de que, a partir deste momento, o Governador Jaques
Wagner, que é o nosso Governador e que tem feito um
grande trabalho, vai dar prioridade a esses assuntos
que foram tratados ontem na Assembleia Itinerante.
Eu também, Presidente, fui agraciado com a Medalha Dois de Julho, uma comenda importante, pelo relevante serviço prestado lá em Paulo Afonso, na Bahia.
Foi um dia marcante para a região do São Francisco.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Tem a
palavra o Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Com a anuência do
nobre orador que já se posta na tribuna, eu pediria a
V.Exa., Sr. Presidente, que acolhesse como se lido tivesse sido na íntegra pronunciamento em que me re-
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porto a reunião realizada pela bancada do Nordeste
no auditório Freitas Nobre a que compareceram líderes empresariais e vários Parlamentares que integram
aquele grupo presidido pelo nobre Deputado Pedro
Eugênio, do partido de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Acolho-o.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na manhã de hoje, em reunião ocorrida no Auditório Freitas
Nobre, a bancada do Nordeste debateu questões relevantes ligadas ao Polígono das Secas, apontando
providências que objetivam melhor situar a região no
contexto da presente conjuntura econômico-financeira
e, particularmente, avigorar o Integra Brasil, que é o
fórum do Nordeste no Brasil.
O Deputado Pedro Eugênio dirigiu os trabalhos
dando a diversos líderes empresariais e Parlamentares
a oportunidade de discorrer sobre aspectos regionais
– todos pressurosos na busca de alternativas capazes
de estimular o nosso desenvolvimento, mesmo numa
hora de imensos percalços conjecturais.
A Presidente do Centro Industrial do Ceará, Nicolle Barbosa, expôs as suas preocupações relativas
à palpitante temática, numa abordagem que obteve
repercussão entre os participantes do debate.
O Deputado Júlio Cesar, do Piauí, estudioso das
desigualdades entre a nossa faixa geográfica e o Sul
e Sudeste, alinhou dados orçamentários atualizados,
mostrando preocupação com a política de desonerações tributárias.
Em breve intervenção, os Deputados Raimundo
Gomes de Matos e João Ananias, além de mim, expuseram os empecilhos que restringem o aporte de
recursos para a Região que representamos no Congresso Nacional.
Outros debates assemelhados voltarão a ocorrer
em datas a ser acertadas pelo coordenador da bancada nordestina.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Agradeço ao Deputado Danilo Forte pela paciência. S.Exa.
tem 9 minutos para uma Comunicação de Liderança,
pelo PMDB.
O SR. DANILO FORTE (PMDB-CE. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu querido amigo, irmão e exemplo de homem público, Deputado e nosso eterno Senador Mauro Benevides, o
aço tem gigantesca importância no cotidiano da nossa
população. É matéria-prima aplicada em inúmeras finalidades: na construção de pontes e edifícios, na fabricação de eletroeletrônicos, peças para carros, trens,
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caminhões e até mesmo de brinquedos, embalagens,
acessórios para casa, equipamentos hospitalares e
ferramentas de trabalho.
Esses materiais e produtos passam por um processo industrial antes de ganhar forma, o qual transforma o minério de ferro encontrado na natureza em
aço. A essa indústria da transformação dá-se o nome
de siderurgia. Desse modo, avulta a importância das
indústrias siderúrgicas para o processo do desenvolvimento da sociedade, do aprimoramento tecnológico,
do incremento da cadeia produtiva e da atração de
novos investimentos.
É este cenário que o meu Estado do Ceará visualizou, ao incluir em seu planejamento governamental
a atração de uma siderúrgica como alternativa de desenvolvimento, contrapondo-se à luta inglória de convivência com as estiagens e secas que ciclicamente
afetam nosso Estado com consequências desastrosas
para nossa economia.
Por mais de 3 décadas, o Ceará se preparou
para receber um empreendimento dessa natureza que
funcionará como âncora para nova matriz de desenvolvimento, fomentando uma indústria de base capaz
de atrair montadoras, indústrias de eletrodomésticos,
eletrônicos e toda uma cadeia produtiva que, mudando
o perfil econômico do Estado, se reflita em qualidade
de vida para sua população.
Com o projeto inicial, de 1976, a Companhia Siderúrgica do Pecém vem concretizar este planejamento,
após uma espera de 32 anos. Resultado da parceria
entre a empresa brasileira Vale e as sul-coreanas Dongkuk Steel e Posco, a CSP é o empreendimento mais
avançado pensado para o Ceará e a primeira usina
siderúrgica integrada do Nordeste do Brasil.
Localizada no Complexo Industrial do Porto do
Pecém, em função da moderna infraestrutura proporcionada pelo Governo do Ceará, excelentes condições
de carga e descarga de matérias-primas e produtos,
posição geográfica favorável à exportação, solo apropriado, suprimento adequado de água, acesso fácil por
rodovias e ferrovias, bom clima e riquezas culturais, a
construção da CSP teve seu início em agosto de 2010.
Com um valor estimado de 4,2 bilhões de dólares,
a CSP, em sua primeira fase de construção, ofertará
15 mil empregos diretos e 8 mil indiretos. A estimativa
de conclusão é em 2015, quando deverá acontecer o
início da produção de 3 milhões de toneladas de placas de aço por ano. E, na segunda fase, deverá dobrar
a sua capacidade produtiva.
É um empreendimento estruturante que irá impulsionar o crescimento econômico do Ceará para um
novo patamar de desenvolvimento, permitindo maior
competitividade do Estado no País e no exterior.
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A instalação da CSP também irá promover aumento da arrecadação de impostos e tributos que geram ampliação e melhoria nas ofertas de serviço público como educação, transporte, saúde, saneamento
básico, cultura e lazer. Durante a fase de construção,
a CSP proporcionará um impacto de 6% no PIB estadual e 48% no PIB industrial do Ceará, de acordo com
os estudos dos impactos socioeconômicos realizados
pela Consultoria Phorum.
Na fase atual, já é visível os benefícios do empreendimento, principalmente nos Municípios de São
Gonçalo do Amarante e Caucaia, com o incremento
dos postos de trabalho, a ocupação da mão de obra
local em um patamar de salários bem superiores aos
de mercado local.
Todavia, mesmo sendo de tão assombrosa importância, esse empreendimento encontra inúmeras
dificuldades para se concretizar. A principal delas,
sem dúvida, tem sido as constantes paralisações dos
trabalhadores, que causam imensos transtornos não
só à siderúrgica, mas também ao Estado do Ceará e
à sua população.
Atualmente, as obras de construção da Siderúrgica estão suspensas por conta de uma paralisação,
liderada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
de Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de
Terraplanagem no Estado do Ceará, que já se arrasta
desde o dia 12 de julho. A Justiça do Estado decidiu
pela ilegalidade da greve e determinou o retorno dos
trabalhadores ao canteiro de obras. Porém, os cerca
de 4 mil trabalhadores da Companhia Siderúrgica do
Pecém, em assembleia realizada na manhã de 1º de
agosto, decidiram não acatar a decisão e continuam
com a paralisação que já dura quase 1 mês.
Os prejuízos dessa greve são incalculáveis. Não
só os prejuízos financeiros para o empreendimento,
com a paralisação das obras de implantação da indústria e o consequente atraso do cronograma das obras
e do início das operações industriais, mas também os
prejuízos para nosso Estado como um todo.
Respeitamos a luta dos trabalhadores, mas não
podemos deixar de refletir sobre as consequências
dessa situação. A radicalização do movimento, a ausência do diálogo, o acirramento dos ânimos lançam
uma insegurança que pode afugentar os investidores,
estancando as possibilidades de desenvolvimento acalentado por tantas décadas, desde os primeiros pilares
da industrialização, lançados em nosso Estado pelo
saudoso Governador Virgílio Távora.
Como vamos atrair o capital privado para os investimentos necessários à implementação da refinaria da PETROBRAS? Qual o grupo econômico irá se
associar ao Estado na exploração do Projeto Santa
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Quitéria? Cito apenas estes dois projetos, pois até as
carnaúbas do Ceará sabem da necessidade que temos
de vencer o estigma de Estado pobre, das incertezas
dos recursos hídricos e garantir o aporte do capital
para o desenvolvimento dos projetos estruturantes
que dormitam nas gavetas do poder público incapaz
de fazer frente aos investimentos.
Urge uma firme e resoluta ação do Governo do
Estado imediatamente. Não podemos mais ficar de
braços cruzados frente a um grave problema que,
como já dissemos, afeta não só o empreendimento,
mas também todo o Estado do Ceará e sua população, que vê a possibilidade de um empreendimento
tão importante, aguardado há mais de 3 décadas, ser
indefinidamente postergado.
Neste momento, não é recomendável escolhermos a inércia. É preciso que se restabeleça o diálogo.
Faço um apelo ao Governador Cid Gomes para que
abra um canal, uma mesa de negociação entre o consórcio responsável pela CSP e o sindicato com vistas
à retomada dos trabalhos. Estamos falando de partes
que têm compromisso com o Ceará e com o seu desenvolvimento. Apelamos aos trabalhadores para que
tenham a responsabilidade de acatar a decisão judicial que declarou ilegal a greve e que voltem a ocupar
seus respectivos postos de trabalho, a fim de retomar
suas atividades, as quais, com muito suor e trabalho,
garantirão a chegada do desenvolvimento econômico
em nosso Estado, sonho tão acalentado por todos.
Essa paralisação, somada às recentes manifestações populares observadas em todo o Brasil, tem
o condão de instalar uma crise de confiabilidade do
País e do Estado frente aos investidores externos,
sempre assustados com as possíveis consequências
deste tipo de convulsão social. Há, inclusive, notícias
de que o grupo sul-coreano, que tem investido grande
parte dos recursos que ora são aplicados na Siderúrgica, tem demonstrado agudo desconforto com essa
situação, chegando a fazer consultas ao Governo do
Estado acerca das possíveis consequências maléficas que podem surgir deste cenário de preocupante
instabilidade.
Saliente-se que tais preocupações podem até
mesmo culminar na retirada dos grupos sul-coreanos
do empreendimento, o que significaria a suspensão
definitiva das obras, acarretando ainda maiores prejuízos, inclusive aos trabalhados grevistas, que perderiam seus empregos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vivi um
momento em que o Brasil inteiro reclamava da indústria da seca. Era um estado de penúria. A única sobrevivência que o trabalhador, o homem do campo tinha
era humilhar‑se perante um coronel, um fazendeiro.
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A única alternativa que o Ceará tem para trilhar um
caminho de desenvolvimento, capaz de compartilhar
renda, gerar emprego e distribuir qualidade de vida é
a industrialização. Nós não podemos jamais aceitar
que os projetos estruturantes, capazes de ser matrizes de desenvolvimento, capazes de atrair outros investimentos, sejam paralisados e que os investidores
simplesmente cruzem seus braços, conduzindo esses
processos a uma paralisia e devolvendo o Ceará a
um estado de estagnação e de não desenvolvimento.
Por isso recorro a todos os cearenses para que
possamos retomar neste momento esse empreendimento tão importante para a construção do nosso futuro.
Muito obrigado, Presidente Amauri. Peço que este
pronunciamento seja divulgado em todos os órgãos de
comunicação desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Solicito
ampla divulgação ao pronunciamento de V.Exa., inclusive no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Vou
continuar com as precedências.
O Deputado Eduardo Azeredo está aqui pacientemente aguardando. Então, como eu estou inscrito
em primeiro lugar para breves comunicações, peço
licença aos que têm precedência para permutar com
o Deputado Eduardo. S.Exa. falaria por 3 minutos, e
nós retornaríamos às precedências com normalidade.
Deputado Eduardo Azeredo, V.Exa. dispõe de 3
minutos para uma breve comunicação.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente. A paciência é mineira.
Presidente, eu quero fazer aqui o registro da atuação do Governador Antonio Anastasia, de Minas Gerais. Ainda ontem eu pude acompanhá-lo, em parte do
dia – na outra parte eu estava aqui, em Brasília –, em
relação à questão de investimentos na área de saúde
na cidade mineira de Sete Lagoas, um polo regional, a
décima segunda maior cidade mineira em população.
O Governador Anastasia tinha anunciado na
semana passada cortes em gastos de governo, inclusive no número de secretarias, que foi reduzido para
17, exatamente para poder investir no setor de saúde,
como pôde anunciar ontem. Ao mesmo tempo, registro
o anúncio, na cidade de Cordisburgo, terra de Guimarães Rosa, de investimento em cultura e em turismo,
na nossa Gruta de Maquiné, um programa importante.
O Governador já tinha, há alguns dias, lançado
o Programa PROMUNICÍPIO, que está aberto para investimentos a todos os Prefeitos, de todos os partidos.
Veja bem, Presidente, a diferença em relação ao
que nós vemos aqui, em âmbito federal. Lá em Minas,
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o Governador lança um programa que distribui recursos
para todos os Municípios, independente de partido, e
corta o número de secretarias. Aqui em Brasília, nós
temos 39 Ministérios e temos essa verdadeira vergonha, que é a questão das emendas parlamentares. Por
isso precisamos votar o orçamento impositivo.
Eu tenho aqui os dados que foram divulgados.
Enquanto o PT teve liberação de emendas dos seus
Parlamentares em 65 milhões de reais, e o PMDB, em
40 milhões de reais – já está desigual; a do PMDB tinha
que ser igual à do PT, não é, Deputado, não poderia ser
diferente –, se formos olhar a da Oposição, não chega
a 1 milhão de reais. Isso é um absurdo, porque esse
não é um dinheiro do Governo, é um dinheiro público!
Ele não é de um partido!
E, lamentavelmente, eu vi um dos nossos colegas, que é lá de Goiás e que já foi até do meu partido,
dizer: “Não, é isso mesmo. Como é que o Governo
pode liberar emenda de Parlamentar de oposição?”
Esse dinheiro não é de partido, é dinheiro público. Ele
beneficia os Municípios brasileiros como um todo. De
maneira que quero deixar registrado esse protesto.
Ainda neste 1 minuto quero registrar minha solidariedade a dois grupos que estão aqui hoje no Congresso. Primeiro, os médicos, que estão aqui, com
justiça, se defendendo, porque eles não são culpados
pela situação da saúde brasileira. A culpa maior está
na falta de investimentos. Nós não temos tido o mínimo
de 10% da receita do Governo Federal aplicados na
saúde. Essa é a causa principal. A situação da saúde
não é culpa de nenhum médico. E não é com soluções
imediatistas que podemos resolver essa questão.
Segundo, quero registrar minha solidariedade
aos aposentados do AERUS, que são antigos funcionários da VARIG, da TRANSBRASIL e que estão aqui
também no Salão Verde e precisam da nossa atenção
para o problema que trazem há muito tempo.
Obrigado, Presidente. Eu agradeço à Deputada
Íris, agradeço ao Deputado Simplício por poder usar
a palavra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Retornaremos às precedências concedendo a palavra ao
nobre Deputado Simplício Araújo, para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria. S.Exa. tem 6 minutos
para fazer o seu pronunciamento.
O SR. SIMPLÍCIO ARAÚJO (PPS-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, volto a esta tribuna hoje, novamente
para falar sobre o assunto do dia no Estado do Maranhão e também no Brasil, que é o parecer pela cassação do mandato da Governadora Roseana Sarney.
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Há vários anos, Sr. Presidente, o maranhense luta
para ver a alternância na política do nosso Estado. Só
nas últimas décadas fizemos duas tentativas: quando
o grupo Sarney elegeu o então aliado José Reinaldo
Tavares e quando o cunhado de Roseana Sarney, que
hoje está na Secretaria Estadual de Saúde, fez uma
manobra para ter seus votos anulados e beneficiar a
oligarquia Sarney com mais 4 anos de governo.
Em 2006, o Maranhão já estava cansado desse
grupo que nada de concreto tem a mostrar, nem ao
maranhense nem ao brasileiro, após 50 anos à frente
do Estado. Vencemos. Uma eleição bonita, comemorada até mesmo por parte dos adversários. Elegemos
ali o Dr. Jackson Lago, homem que dedicou a sua vida
à política e à Medicina, uma pessoa da qual até hoje
ninguém do Maranhão tem nada a reclamar. Não existe
um cidadão sequer, no Estado ou fora dele, que possa dizer que o Dr. Jackson um dia na sua vida chegou
a comprar votos para garantir uma eleição sua ou de
quem quer que seja.
Há pessoas que hoje têm grande influência sobre a família Sarney, mesmo colocando em risco ou
envergonhando os Sarney com os seus atos, que têm
espaço garantido no Governo ou espaço político porque
inventaram um dossiê contra o Governador do povo,
o bom velhinho, o homem que o Maranhão queria ter
mantido no Governo por 4 anos.
É isso o que tem acontecido no Maranhão, quando
bate o desespero, quando alguém incomoda. Chega
algum manipulador, inventor de dossiê, com mentiras,
e essas mentiras geralmente são repercutidas pela
imprensa deles, no Estado do Maranhão. Sr. Presidente, chega até a ser engraçado, pois a imprensa
de Sarney no Maranhão passa 24 horas trabalhando
para dizer que eles são bons, que eles trabalham, e a
imprensa nacional, numa simples ida ao Estado, em
menos de meia hora sai de lá com tanto assunto que
nem sabe qual usar para apontar como vivemos mal e
como esse modelo é atrasado e malefico para a nossa
população e o Brasil.
O Maranhão e o Brasil conhecem essa forma de
fazer politica, conhecem o caso Reis Pacheco, conhecem o caso da cassação de Jackson Lago, conhecem
o caso da milícia em São Luís. E, recentemente, até
um Deputado de seu partido, Sr. Presidente, o Deputado Estadual Bira do Pindaré, também teve um dossiê contra a sua pessoa por combater essa oligarquia
no Maranhão.
Eu quero aqui deixar muito claro que desde o
ano passado anuncio daqui, que, no desepero, o grupo
Sarney é capaz de tudo. O que é a honra de alguém
como Jackson, como Bira, como Simplício ou quem
quer que seja que possa atrapalhar e ameaçar esse
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império construído à custa do nosso dinheiro? Fichinha,
perto desses contrutores de dossiês, que há inclusive
aqui na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Não sou eu que falo do Maranhão, é a imprensa
nacional que está comprovando, no Estadão, na Veja,
na ISTOÉ, na Carta Capital. Enfim, todo o Brasil sabe.
Eu assumi essa luta e sei do preço a pagar. Há
meses já sei de notícias de arapongas – denunciei bem
aqui, desta tribuna – ouvindo as nossas conversas, de
arapongas nos seguindo. Há meses.
Estou à disposição e sabia que chegaria tal momento. Venham. Não vou me dobrar a ninguém nem a
nada. Eu continuarei aqui a minha luta de mostrar ao
Maranhão todas as mazelas que o grupo Sarney tem
feito ao Estado.
Quanto à questão dos votos, eu não fui o menos
votado no Maranhão. Cheguei a esta Casa como suplente, com 35 mil votos. Tive mais votos, por exemplo,
que o Deputado Lourival Mendes. Aos muitos incomodados porque cheguei aqui com tão poucos votos,
como dizem, eu digo que muitos aqui, que rasgaram
dinheiro, não se elegeram e vão ficar aqui só até abril
incomodam muito mais o povo do Maranhão do que eu.
Por fim, quero reforçar o meu chamamento ao
povo do Maranhão. Não é só responsabilidade minha,
nem de políticos do maranhão. A responsabilidade é
de todos nós. Vamos mostrar ao povo do Brasil que
queremos mais, que merecemos mais, que já chega
de tanta humilhação, de perseguição, de dossiês de
encomenda e de achincalhe à honra e à vida de pessoas, para simplesmente se manter no poder, e não
para trabalhar pelo povo do Maranhão.
A hora, agora, é da prestação de contas com a
Justiça Eleitoral. Em 2014, a prestação de contas é
com o povo do Maranhão.
E, já que eu fui provocado, Sr. Presidente, anuncio que em breve vou trazer a esta tribuna tudo sobre
os três golpes aplicados pelo grupo Sarney para se
manter no controle político do Estado do Maranhão.
Conclamo o povo do meu Estado: “Vamos juntos cobrar do TSE e da Justiça brasileira a cassação
de uma vez por todas desse Governo corrupto que só
humilha o povo do Maranhão!”
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Vai-se
passar ao horário de

VI – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Vamos entrar nas Comunicações Parlamentares,
se o Deputado Andre permitir, porque é Líder e tem
precedência sobre os demais oradores.
O Deputado Weverton Rocha, que falará pelo
PDT, é o primeiro inscrito. O Sr. Deputado dispõe de
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10 minutos. Depois, falará a Deputado Íris de Araújo.
Após, eu concederei a palavra ao Líder Andre Moura,
a quem agradeço de antemão a sua, como sempre,
gentileza.
O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, telespectadores
da TV Câmara, quero registrar, neste dia de grande
importância em Brasília, o trabalho que desde cedo
uma comitiva da cidade de Balsas está realizando. A
comitiva de vereadores acompanhada do seu Prefeito, o Rochinha, está visitando a nossa Capital Federal,
onde está cumprindo uma extensa agenda, visitando
Ministérios e agências e buscando soluções para o
povo da cidade de Balsas.
Então, queria registrar a presença deles nesta
Casa, do Prefeito Rochinha, que tem feito um grande
esforço e um grande trabalho. Parabéns Prefeito por
esse empenho que tem tido, junto com a bancada de
vereadores que está dando sustentação a V.Exa. na
Câmara, a fim de que possam realizar os trabalhos
necessários e importantes para a cidade de Balsas.
Quero registrar também a presença dos Vereadores Arnaldo Gomes, Alan da Marissol, Chico Bomba,
Fernanda Zottis, a única Vereadora presente, Moises
Coelho, Leonardo Leão e Pet Cordeiro. Esses sete Vereadores, de mãos dadas, independente de partido, estão juntos, visitando a cidade, rodando e reivindicando.
Uma das principais reivindicações – foram várias –
ocorreu agora mesmo. Estamos vindo da ANATEL, para
quem as reclamações são grandes, Sr. Presidente, por
conta do serviço de telecomunicação. Quero convidar
os Deputados do nosso Estado para que possamos
dar as mãos, puxar uma grande audiência pública, para
discutir a questão da comunicação da telefonia móvel
no nosso Estado, porque as reclamações são terríveis.
São muitas reclamações, e nós precisamos, numa
audiência pública, puxar um pacto de compromisso
dessas empresas para que elas possam, de verdade,
levar os serviços que a população contratou e tem a
expectativa de recebê-los.
Prova disso é que, lá, foi constituída uma comissão presidida pelo Vereador Arnaldo Gomes. Essa
comissão, que trata a questão do serviço móvel, tem
feito o máximo possível, mas as empresas, infelizmente, não a respeitam. Para se ter ideia, eles fizeram lá
uma audiência pública para discutir a telefonia móvel
da região e não apareceu nenhuma empresa para dar
satisfação. Ou seja, se quiserem, fiquem com o serviço;
se não quiserem, também não faz falta, porque não
procuram sequer para dar algum tipo de satisfação.
Essa mesma equipe foi recebida, hoje, na ANAC
e na ANATEL. Nós construímos um pacto, uma agenda para os próximos meses, vamos cumprir a nossa
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parte e esperamos que a ANATEL também tome as
providências para cumprir a parte dela.
Quanto à ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, nós precisamos, Sr. Ministro da Aviação Civil, que ela chame a Prefeitura de Balsas, junto com
seus Vereadores, e lhe dê os encaminhamentos. O
que vai acontecer naquela cidade? A cidade de Balsas foi contemplada, no Plano de Aviação Civil, com
um dos aeroportos regionais no Maranhão e até hoje
os representantes não foram chamados para saber
sequer quais são os passos que a Prefeitura tem que
dar para fazer as instalações necessárias para receber esse aeroporto.
Então, é preciso que a Prefeitura faça esse link
com o Ministério da Aviação Civil. E confesso aos
senhores e à Presidenta Dilma que nem vou mais à
Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC – eu já fiz
aqui outras reclamações –, porque quando liga para
lá, o diretor nunca pode atender. Hoje, o Prefeito foi
para lá com os sete Vereadores, não atenderam. Falei
com o Guilherme, que é assessor parlamentar, que
me atendeu muito bem, diga-se de passagem, mas
infelizmente não é ele quem resolve.
O Presidente não atende. É impressionante. Para
entrarmos no Palácio, para falar com a Presidenta Dilma, não há burocracia nenhuma, Deputado. Agora, à
ANAC, não se deve ir com os Vereadores, porque, senão, passamos vergonha. Por quê? Porque lá parece
que é uma Presidência da República paralela. Montaram
uma estrutura lá dentro que é impressionante: não há
contato com os seus dirigentes; não há atendimento à
população nem aos representantes do povo.
Então, aqui ficam nossos agradecimentos à comitiva de Vereadores de Balsas e ao Prefeito Rochinha pelo trabalho que estão tentando desempenhar
na cidade de Balsas.
Eu gostaria, neste momento, de tratar de um
tema delicado. Ontem e hoje tivemos aqui vários pronunciamentos sobre a questão da matéria do jornal
O Globo, da jornalista Miriam Leitão e do fotógrafo de
Paris, em que eles visitaram algumas terras indígenas
no Maranhão.
Nós puxamos, pedimos uma audiência pública.
Essa audiência pública foi aprovada para o dia 20 deste mês, aqui na Câmara dos Deputados, para tratar o
assunto da reserva indígena Awá-Guajá. E mais do
que nunca, gostaríamos que os colegas Deputados e
imprensa participassem dessa audiência, a fim de termos tempo de ouvir os lados. Só de segunda-feira para
cá o que eu já recebi de dossiê... E por conta do meu
tempo, eu vou ler apenas algumas partes para termos
uma noção de como precisamos ouvir o outro lado.
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Em primeiro lugar, aquele conflito, em que fala
que os madeireiros atacaram e coagiram a FUNAI com
as forças federais, aconteceu há 2 anos, e não no ano
passado, como está na matéria. E não foi dentro da
reserva. Foi na cidade de Buriticupu que aconteceu
esse confronto. Então, estão trazendo problemas de
fora da reserva para dentro dessa região.
No dia 13 de dezembro de 2002, na Justiça Federal do Maranhão, na Seção Judiciária da 5ª Vara, o
Sr. Juiz Federal José Carlos Madeira, acompanhado do
servidor Antônio do Carmo Moraes, do Procurador da
República Juraci Guimarães Júnior e da antropóloga
Eliane Cantarino, fizeram uma visita à região.
Na época, o comandante do helicóptero era o
Aluísio Guimarães Mendes Filho, comandante do GTA
da Polícia Militar do Maranhão, que hoje é o Secretário de Segurança. Ele estava nessa comitiva. E aqui
eu vou tirar cópia para todos lerem. O Juiz Federal, o
Procurador, o Comandante, que hoje é Secretário de
Segurança, fizeram a visita a essa região. Está aqui
tudo colocado.
Uma das partes que eu quero ler: “(...) a comitiva originária deslocou-se para o Posto Indígena Juriti,
de onde começaria o primeiro sobrevoo, chegando ao
referido Posto às 10:20 horas, sendo recebido pelo
Funcionário da FUNAI responsável pelo Posto, Sr.
Patriolino Garreto Viana, que informou haver naquele
Posto/Aldeia atualmente 33 (trinta e três) silvícolas,
entre adultos e crianças”. Ou seja, pessoas, adultos,
crianças, todos, são 33 e não 400 índios como foi falado nesta tribuna durante a semana. São 33! Que
seja um, mas só para dar o número correto que o Juiz
Federal acompanhou lá.
Quanto a todo o acompanhamento e à vistoria,
eles constataram que lá existiam casas de farinha, pequenos produtores rurais, atividades agrícolas.
“(...) o Juiz Federal respondeu afirmativamente,
pois a demarcação estava apenas sendo iniciada, tendo assumido o compromisso de determinar ‘à FUNAI e
aos Agentes da Polícia Federal que não interferissem
nos trabalhos dos agricultores’. O Juiz Federal reafirmou, ainda, o compromisso assumido em seu Gabinete
em reunião realizada anteriormente (...)” Pediu ainda
às lideranças dos trabalhadores rurais que tentassem
construir uma forma pacífica, evitando qualquer tipo
de confronto até se resolver a situação.
Mais uma vez, eu venho dizer que eu não estou aqui para defender bandidos. Que se virem os
madeireiros que arrancam madeira ilegalmente. A lei
realmente tem que ser cumprida e não pode. Temos
que preservar.
Agora, não se deve misturar madeireiro com moradores de quatro Municípios importantes: Centro Novo
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do Maranhão, Zé Doca, Bom Jardim, São João do Caru.
Eles não podem ser confundidos com bandidos. São
6 mil famílias que o INCRA levantou e identificou que
moram lá, 1.200 famílias maranhenses.
Eu estou fazendo esse apelo, porque a audiência pública é dia 20 de agosto. A qualquer momento,
o Ministro da Justiça pode mandar o Exército para lá
e tratar produtor rural e proprietário de terra de boa-fé como se fossem bandidos. Isso não pode ocorrer.
Aqui há documentos. Tenho certeza de que esses documentos – vou pedir 1 minuto de tolerância ao
Presidente – serão lidos na audiência.
Por exemplo, em um dos ofícios deixaram muito
claro que queriam comunicar desde a Presidenta Dilma Rousseff até o Presidente da OAB nacional sobre
o desrespeito da FUNAI, que está apoiada pela Companhia Vale, que patrocinou, na época, em 1992, na
antiga Companhia Vale do Rio Doce, estudos desses
locais. Detalhe, senhores: ninguém está discutindo as
duas reservas indígenas, Turiaçu e Caru, que já existiam desde 1982.
O Juiz Federal fez uma inspeção na reserva
Awá‑Guajá. Está aqui: “Dois índios reconheceram o
Comandante Aluísio Guimarães, que registrou tê-los
resgatados no ano de 1999 em um local próximo ao
Estado do Pará (...)”
Dois índios, dos 33 que estavam lá, olharam o
Comandante Aluísio Guimarães e disseram: “O senhor me resgatou, em 1999, no Pará”. Detalhe: uma
das antropólogas dá certidão de que esses índios,
os 33 que estão hoje no Maranhão, são oriundos do
Pará. Então, a Awá-Guajá é do Rio Capim, no Estado
do Pará, não é no Estado do Maranhão. Então, isso
aqui é muito sério.
Eu só pediria a todos os protetores dos pequenos agricultores, dos índios, do meio ambiente que
pegassem esse dossiê, nessa audiência pública, lessem, porque, se isso aqui foi forjado, e conseguirmos
comprovar... O que se diz aqui é que foram pegos 33
índios de outro Estado, para levar, em 1990, para o
Maranhão, para juntar as duas áreas, e a Vale estava
por trás patrocinando essa demarcação. Nós temos
que apurar de quem é esse interesse. Volto a dizer:
a jornalista Miriam Leitão precisa ouvir o outro lado,
porque o jornalista da França vir conhecer as belezas
do Maranhão e colocar todos como se bandidos fossem, a fim de tirá-los de lá, induzindo o Ministério da
Justiça a fazer isso, é porque existem interesses por
trás disso. Nós temos que verificar essa situação. Sabemos que essa é uma região rica, e é preciso saber
quem está por trás disso.
Muito obrigado, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – A partir de agora, solicito brevidade aos próximos oradores,
pois que 10 minutos é tempo razoável. Temos, só em
Comunicações Parlamentares, 9 minutos, o que perfaz 90 minutos, mais as Comunicações de Lideranças.
Com isso, superaríamos as 19 horas, horário limite
para encerrar a sessão.
Tem a palavra a Deputada Iris de Araújo, por 10
minutos, para uma Comunicação Parlamentar, pelo
PMDB. Depois, concederei a palavra aos Deputados
André Moura e Eleuses Paiva, para uma Comunicação de Liderança.
A SRA. ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB-GO. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
vou procurar me ater ao tempo que V.Exa. está aí determinando, com justiça.
O que os acontecimentos históricos do mês de
junho de 2013 demonstraram ao País, com os gigantescos protestos que tomaram as ruas das capitais e
do interior, é que os poderes constituídos não podem
ficar omissos diante das inquietações por mudanças.
O que vimos na sequência, Sr. Presidente, foram
respostas tímidas, desde a Presidência da República,
passando pelos Governos dos Estados e Prefeituras,
até o Congresso Nacional e o Poder Judiciário.
Eu não diria apenas respostas tímidas, eu diria
que houve uma perplexidade, um susto com o que
aconteceu, levando em consideração a voz das ruas.
Mesmo que vândalos oportunistas se apropriem em
determinados momentos de uma salutar manifestação,
nós temos que levar em consideração que o País está
exigindo respostas.
Deixar esse sentimento popular por efetivas transformações represado, preso, é um risco tremendo, o
que pode acarretar consequências desastrosas para
o presente e o futuro da Nação.
Isto porque os protestos de junho, na verdade,
além do apelo por serviços públicos dignos, trouxeram
na sua essência o repúdio ao sistema político vigente
que privilegia o poder econômico e a corrupção incontrolável.
Aqueles que não levavam a reforma política a
sério terão imediatamente de rever conceitos, ainda
mais agora que a pesquisa do IBOPE Inteligência revela que 85% dos brasileiros são a favor da iniciativa.
Se a voz do povo é a voz de Deus, Sr. Presidente,
não dá mais para cruzar os braços diante de tamanho
anseio por efetivas mudanças.
Reprisamos aqui que a reforma política é discutida
pelo Congresso Nacional ao longo de intermináveis 20
anos, sem que nenhuma proposta prospere.
Eu mesma, desde a tribuna do Senado, no final
dos anos 1990, até chegar a esta Casa, proferi inúme-
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ros discursos em que alertava o País sobre a urgência
de uma reforma profunda e criteriosa. Mas a maioria
preferiu fazer ouvidos moucos, enquanto a insatisfação
generalizada se intensificou na sociedade. Agora não
há mais como remediar.
Como muito bem disse o juiz Márlon Reis, cofundador do Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral, em entrevista ao Estadão, é urgente retirar
das eleições o peso do poder econômico. Conforme
analisa, as empresas são muito importantes para a
nossa economia, sim, mas não têm o que fazer na
política. Proibindo a presença delas entre doadores,
os candidatos alcançarão os mandatos sem dívidas
de natureza econômica.
Exatamente nesse ponto, Sr. Presidente, corta-se o cordão umbilical que produz os desvios. Ou seja,
como disse o juiz Márlon, é preciso abolir o modelo eleitoral vigente porque ele é “uma fábrica de corrupção”.
Por tudo isso, o primeiro ponto da reforma política dever ser justamente a proibição de contribuições
financeiras da iniciativa privada direta para candidatos.
As doações seriam apenas para os partidos, e com
rígida regulamentação.
Outro ponto fundamental é, sem dúvida, acabar
com o instituto da reeleição, instrumento que se mostrou
inadequado ao longo de décadas, ao tornar as disputas desiguais e sempre favorecer os donos do poder.
Um mandato de 5 anos para detentores de cargos no Executivo seria mais do que suficiente. No que
se refere ao Senado, o mandato deveria ser reduzido
de 8 para igualmente 5 anos, com o urgente fim do
instituto dos suplentes sem voto. No caso de vacância, a vaga deverá ser preenchida pelo primeiro mais
votado não eleito.
Para que o Brasil possa se revigorar no plano
político, a reforma deve ainda corrigir sérias distorções. Em primeiro lugar, é preciso acabar com as coligações proporcionais que alimentam o mercado de
micropartidos organizados, em sua maioria, para obter
dividendos no balcão de negócios eleitoral.
No mesmo sentido, já passou da hora de se tornar
mais rígida a cláusula de desempenho, a fim de impedir essa feira de legendas que prolifera sem nenhum
vínculo com padrões ideológicos ou compromissos
com os interesses maiores da sociedade brasileira.
A fidelidade partidária plena deve ser reafirmada
com a perda do mandato daqueles que teimarem em
praticar o troca-troca de siglas. E digo mais: sem janela. Ao se estabelecer janela, já se faz uma fidelidade
“meia-boca”, que eu considero não salutar.
Quero ainda reafirmar, Sr. Presidente, a necessidade de acabar com essa farra que permite a eleição de
candidatos ao Legislativo com uma quantidade irrisória
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de votos, já que se beneficiam do chamado quociente
eleitoral. Não há nada mais inaceitável do que lutar, ser
bem votado e, depois, ficar fora do Parlamento por conta
deste modelo proporcional absolutamente injusto. Por
tudo isso, a proposta mais adequada é a do distritão,
elegendo-se os mais votados, independentemente do
partido a que estejam filiados.
Para finalizar, chamo a atenção para um fato que
não está no centro do debate. Participei da primeira
Comissão, como suplente, da reforma política. Acredito, Sr. Presidente, que a reforma política deveria regulamentar a contratação de cabos eleitorais por parte
dos candidatos, uma vez que essa prática no Brasil
se adulterou completamente.
Hoje, na verdade, contratar cabos eleitorais se
tornou uma maneira de se comprar votos. É uma perigosa brecha que permite aos detentores de poder econômico usar e abusar desse artifício para influenciar,
com dinheiro, o resultado final dos pleitos, as cidades
pequenas de que se tem notícia da compra de cabos
eleitorais de quase praticamente toda a cidade.
No máximo, deveriam ser permitidas apenas contratações de funcionários de comitês, de coordenadores que teriam a missão de arregimentar voluntários, e
não de milhares de cabos eleitorais pagos, às vezes,
apenas para votar nos candidatos que os financiam.
Nada mais deprimente para a democracia nos
depararmos, durante a época da eleição, com a quantidade de cabos eleitorais, ou com bandeiras, segurando
a bandeira de maneira até inexplicável, olhando para
um lado ou para o outro, ou deixando a bandeira arreada, como se não estivesse sentindo, não vestisse
a camisa, não participasse daquele momento.
Isso não é consciência política. A consciência
política é vestir a camisa, é erguer bem alto a sua
bandeira, principalmente aqui, o seu ideal partidário,
naquele momento em que a pessoa assume verdadeiramente o programa do seu partido e o programa
do seu candidato.
Esse conjunto de mudanças, Sr. Presidente, com
certeza seria capaz de corrigir os vícios do sistema
eleitoral, moralizar os processos de disputas, contribuir
para sufocar, na base, o germe da corrupção.
As ruas já foram claras, e a pesquisa IBOPE veio
comprovar: 85% dos brasileiros não suportam as regras
atuais e exigem uma reforma política profunda, reparadora, avançada, que aponte os caminhos para um
novo País, enfim, livre do cabresto do poder econômico.
Por eleições livres, Sr. Presidente! Pela reforma
política já, mas para valer, para que nós, políticos,
principalmente nós, detentores de mandato popular,
possamos caminhar de cabeça erguida, frequentar
qualquer espaço político ou público sem nos preo-
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cuparmos em saber que, em determinado momento,
independentemente do trabalho que possamos estar
fazendo, sejamos misturados numa mesma sequência
de fatos que têm empobrecido esta Nação!
Reforma política já!
Solicito a V.Exa. que este meu pronunciamento
seja convenientemente divulgado pelas redes de comunicação da Casa.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Solicito
ampla divulgação do discurso de V.Exa., inclusive no
programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Nós
passaremos às precedências. Eu quero agradecer de
antemão ao Deputado André Moura, que é Líder e nos
permitiu avançar um pouco na concessão da palavra
a outros Parlamentares. Ele faz isso sempre, habitualmente. É muito gentil.
Eu agradeço a S.Exa., que vai somar o tempo da
Liderança do PSC ao das Comunicações Parlamentares. Mas ele é sempre gentil. Vamos permitir que o
Deputado Francisco Escórcio faça uma breve comunicação por 1 minuto.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O Deputado André
Moura é do coração da gente. Todos os colegas têm
acesso fácil a S.Exa. Quero agradecer a S.Exa.
Sr. Presidente, eu gostaria que constasse nos
Anais desta Casa informe publicitário da Secretaria
de Comunicação Social do Governo do Estado do
Maranhão, publicado hoje na Folha de S.Paulo e que
traz as verdades com relação àquilo que foi publicado
no domingo passado no jornal O Estado de S. Paulo.
E eu quero também dizer que há pouco, num embate com um colega nosso do Maranhão, eu dizia que
o Presidente Sarney há 28 anos não disputa nenhum
cargo eletivo no Maranhão; há 28 anos.
É só isso. Obrigado.
INFORME A QUE SE REFERE O ORADOR
INFORME PUBLICITÁRIOGOVERNO DO
MARANHÃO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL NOTA DE ESCLARECIMENTO
Em respeito à opinião pública, o governo do Maranhão esclarece sobre matéria especial publicada pelo
Jornal O Estado de São Paulo, na edição de domingo
(4 de agosto).
Em primeiro lugar, o período de “50 anos com
poucos intervalos” é a essência do discurso do protagonista da matéria, o presidente da Embratur, Flávio
Dino. Por sinal, na década medida pelo IBGE para
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apurar o IDHM, encerrada em 2010, sete anos foram
sob o controle do grupo dele, 5 anos de José Reinaldo
Tavares e dois anos de Jackson Lago.
Sobre a questão da Saúde, em Caxias, o Estado
não tem hospital e a saúde é municipalizada. Caxias
recebe anualmente R$ 37 milhões do Ministério da
Saúde para oferecer atendimento de média e alta complexidade – sem incluir o repasse para atenção básica.
Ao longo dos últimos 8 anos, comandada pelo
ex-prefeito Humberto Coutinho, Caxias foi palco de
uma sequência interminável de escândalos, de desvios através de compras fantasmas de equipamentos
e medicamentos.
O Estado está construindo em Caxias um hospital
macrorregional de alta complexidade, com 100 leitos,
para atender à demanda daquela região.
Em Coroatá, a prefeitura não recebe recursos
do Estado. O posto da Vila Sete é municipal. O valor
correto dessa obra é R$ 180 mil e não R$ 180 milhões
como maldosamente o jornalista colocou na matéria.
O Hospital Macrorregional de Coroatá é uma das
50 unidades da rede estadual de saúde e é referência para mais de 42 municípios em procedimentos de
média e alta complexidade, inclusive para internações
em UTIs adulto, pediátrica e neonatal.
Os gastos com helicóptero e avião são necessários por diversas razões, como acompanhar o programa
de investimento, monitorar o funcionamento das novas
unidades em tempo real, atender as transferências de
pacientes críticos. A comparação com o mesmo tipo de
gasto feito pelo Rio de Janeiro não vale por dois motivos: no Maranhão as distâncias são muito maiores e
a despesa engloba não apenas os deslocamentos da
governadora, mas o uso dessas aeronaves inclusive
para as operações diárias da Segurança Pública. O
Maranhão tem uma das maiores extensões territoriais
do Brasil, com 331 mil km² enquanto o Rio de Janeiro tem apenas 43 mil km². A comparação é absurda.
A necessidade de voos deve-se ao acompanhamento e fiscalização dos investimentos e obras de infraestrutura realizados pelo governo. Um dos exemplos
é o programa de construção e recuperação de estradas
que estão interligando todos os municípios do estado,
transformando a realidade nas regiões mais isoladas.
É o caso do município de Fernando Falcão, onde
o governo está asfaltando a estrada que liga a sede e
construindo um hospital para que a prefeitura possa
prestar um atendimento de qualidade numa área que
é 90% terra indígena.
Atenciosamente, – Sérgio Macedo, Secretário
de Comunicação Social do Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo
a palavra ao nobre Deputado André Moura para uma
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Comunicação de Liderança pelo PSC. V.Exa. dispõe
do tempo de liderança do PSC mais 10 minutos; portanto, 14 minutos.
O SR. ANDRÉ MOURA (PSC-SE e como Líder.
Sem revisão do orador.) – Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, e cumprimento os nobres colegas Deputados
e Deputadas aqui presentes.
Ocupo a tribuna na tarde de hoje para fazer um
rápido balanço da nossa atividade parlamentar no primeiro semestre legislativo.
Sabemos que o Brasil é hoje um país diferente,
depois da histórica onda de manifestações que tomou
conta das ruas das maiores cidades do nosso País. A
mobilização popular feita através da Internet, sem a
intermediação direta de partidos políticos, de sindicatos ou de agentes mobilizadores tradicionais, fez com
que este Parlamento agisse de modo mais sintonizado
com o pensamento da sociedade e do povo brasileiro.
O PSC faz uma avaliação extremamente positiva
da presença do cidadão comum no debate dos grandes problemas brasileiros na atualidade.
Como disse o nosso Vice-Presidente Nacional, o
Pastor Everaldo, do PSC: “O povo ir às ruas lutar por
um país mais justo, igualitário, com menos impostos e
mais qualidade de vida é de fundamental importância
para o fortalecimento da democracia. A população sabe
quais são as suas verdadeiras necessidades e pode
mudar o rumo da Administração Pública no Brasil”.
Então, todos nós sabemos que as mobilizações
tiveram justa causa, pois, apesar de as conquistas
econômicas e sociais dos últimos 20 anos terem elevado a qualidade de vida da porta para dentro, a vida
do brasileiro não mudou muito da porta para fora. Por
isso as manifestações em busca de melhor qualidade
na educação, saúde, mobilidade urbana e segurança
pública. E não importa a classe social. A sociedade
declarou isso e deixou claro que quer serviços básicos eficientes.
Esta Casa já iniciou o debate de temas importantes, mostrando que estamos em perfeita sintonia com
os anseios populares. Vamos votar, nos próximos dias,
projetos como, por exemplo, o relativo aos royalties do
pré-sal, garantindo mais recursos para a melhoria da
educação e o atendimento na saúde. Já votamos contra
a PEC 37 e ampliamos o mecanismo de fiscalização
dos gastos com a Copa do Mundo e as Olimpíadas.
Contudo, ainda falta resolver questões ligadas à
segurança pública, Deputado Pastor Eurico.
A reforma política é também outro tema importante, e nós precisamos estar em perfeita sintonia com
o que pensa o eleitor brasileiro. A reforma tributária
também é de grande importância, visando diminuir as
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altas e tão perversas taxas de impostos que nós pagamos aqui no nosso País.
São temas para os quais devemos dedicar nossa
atenção neste retorno às atividades parlamentares.
Não é justo que aqui, no Brasil, nós tenhamos taxas de impostos tão altas, muito maiores do que aquelas pagas pelo cidadão norte-americano, por exemplo,
quando nós sabemos que lá o serviço público oferecido é de muito melhor qualidade do que o oferecido
aqui no nosso País.
Outro ponto essencial ainda por fazer é ouvir
melhor a população, a fim de que as demandas da
sociedade brasileira não se acumulem, provocando
uma nova onda de manifestações. Devemos criar mecanismos mais eficientes para dar voz ao cidadão e
fazer com que essa voz possa repercutir os anseios
do cidadão brasileiro nesta Casa, neste Parlamento.
Na avaliação do PSC, o início do primeiro semestre legislativo de 2013 não foi tão bom, ainda por
causa da tensa relação com o Poder Executivo. É verdade que hoje avanços aconteceram em algumas votações importantes, apesar dos vetos produzidos pela
Presidência da República em projetos como a Medida Provisória nº 610, que amplia o valor do benefício
Garantia-Safra para a safra de 2011/2012; que amplia
o Auxílio Emergencial Financeiro, relativo aos desastres ocorridos em 2012; que autoriza a distribuição
de milho para venda a pequenos criadores do nosso
País e, principalmente, que cria medidas de estimulo
à liquidação ou regularização de dívidas originárias de
operações de crédito rural a agências bancárias, como
Banco do Brasil e Banco do Nordeste, em especial
para os micro e pequenos agricultores do Semiárido
nordestino atingidos pela seca.
Apresentamos aqui, Deputado Pastor Eurico,
emendas importantes à Medida Provisória nº 610.
Emendas como, por exemplo, a que faz com que
aqueles micro e pequenos agricultores que estejam
adimplentes pudessem ter os mesmos benefícios dos
inadimplentes. Não é justo que os inadimplentes tivessem os benefícios e aqueles que fazem um sacrifício
para estar adimplentes não tivessem os mesmos benefícios da diminuição da taxa de juros, da questão de
um prazo maior para o pagamento. E nós apresentamos emenda nesse sentido, aprovada por unanimidade aqui nesta Casa, aprovada por unanimidade no
Senado Federal, mas que, infelizmente, foi vetada pela
Presidente Dilma.
Ainda há outros vetos importantes que temos de
levar em consideração. Por exemplo, o veto ao PLP 200,
que estabelece prazo para a extinção de contribuição
social e extinção da multa dos 10% do FGTS. Nós não
podemos mais permitir a criação de um novo imposto

Agosto de 2013

no nosso País. Quando o projeto foi aqui aprovado em
2001, teve sua finalidade alcançada, que era cobrir
os expurgos inflacionários do Plano Verão e do Plano
Collor. Temos que acabar com essa injustiça àqueles
que são hoje os maiores responsáveis pela geração
de emprego no nosso País, as pessoas que trabalham
para fomentar o emprego no nosso País. Então, temos
que corrigir e derrubar o veto ao PLP 200.
Porém, mais ao final do semestre, após as manifestações que ocorreram em todo o nosso País, este
Parlamento começou a deliberar e aprovar causas de
real interesse da sociedade brasileira – e não apenas
do Governo, como vinha sendo a praxe. Foi graças à
pressão popular que se abriu a discussão e aprovação céleres de projetos que descansavam nesta Casa
havia anos.
Então, temas importantes também merecem ser
fustigados. Exemplifico aqui através de duas proposituras por mim apresentadas. O PL 4.853, de 2012,
por exemplo, que obriga o trabalho nos presídios. E o
justifico como meio de reduzir os efeitos do crime em
virtude da ocupação dada ao tempo do apenado e também como forma de pôr em prática a Lei de Execução
Penal, que em seu art. 28 estabelece o trabalho do
condenado como dever social e condição de dignidade
humana, o qual terá finalidade educativa e produtiva.
Já o PL 5.671, de 2013, que trata do auxílio-reclusão, vem em apoio à família da vítima. Entendo
que, ao beneficiar apenas a família do criminoso, deixando os familiares das vítimas sem proteção social ou
financeira, o Governo Federal comete uma injustiça. O
ideal é que haja idêntica atenção às famílias de quem
é vítima e do criminoso.
Tivemos ainda outras proposituras que não chegaram ao Plenário, mas que avançaram muito nas Comissões. É o caso da instalação do piso nacional dos
médicos e do piso nacional dos radialistas.
Também consideramos positiva a abertura maior
para uma discussão ampla da atualização do Estatuto
do Torcedor, visando modernizar a Copa do Mundo de
2014 e as Olimpíadas de 2016.
Apresentamos também propostas, como a PEC
57, que estabelece que os maiores de 16 anos de
idade passem a ser penalmente imputáveis. Entendemos que reduzir a maioridade penal hoje no País
é um clamor da sociedade. Pesquisa feita pela CNT/
MDA recentemente mostra que 92,7% da população
brasileira deseja que a PEC 57 seja aprovada, para que
nós possamos reduzir a maioridade penal. A Associação dos Magistrados do Brasil produziu uma pesquisa
com juízes de todo o Brasil, em que 61% dos magistrados disseram ser totalmente também favoráveis à
redução da maioridade penal. Precisamos deliberar
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este tema aqui nesta Casa, de forma urgente e célere.
Que esta Casa tenha a coragem de abrir a discussão
de um tema tão polêmico, mas que é necessário para
que nós possamos oferecer mais segurança pública
às famílias de bem do nosso País! Estamos vendo
menores cometendo crimes bárbaros, como o que
se desvendou esta semana em São Paulo, onde um
menor de 13 anos tirou a vida de quatro membros da
família. Esses menores não podem ser mais tratados
como meninos, como na década de 70, quando proposituras semelhantes à nossa tramitavam nesta Casa.
Então, precisamos urgentemente reduzir a maioridade
penal para oferecer uma segurança pública de melhor
qualidade às famílias do nosso País.
Apresentamos também o PDC 494, de 2011,
que dispõe sobre a realização de plebiscito nacional
acerca da redução da maioridade penal de 18 para 16
anos de idade. Se este Parlamento não quer decidir
sobre uma matéria tão importante – e nós não deveríamos abrir mão dessa prerrogativa que é nossa –,
deixemos, então, a população brasileira decidir. Que
a população brasileira possa, através do plebiscito,
que nós estamos propondo, decidir se quer aprovar
ou não a redução da maioridade penal! Entendemos
que é um tema importante, e hoje a sociedade cobra
uma posição firme deste Parlamento.
Aproveito para fazer um breve relato: desde o início da nossa trajetória aqui na Câmara dos Deputados,
em 2011, tenho trabalhado arduamente para aprovar
projetos que atendam a pleitos justos, reivindicações
de diversas categorias, como o PL 2.295, de 2000, que
estabelece um máximo de 30 horas de trabalho semanal para a categoria da enfermagem; o PL 3.299, de
2008, que acaba com o fator previdenciário, corrigindo
uma injustiça com aqueles que, no passado, construíram nossa Nação e merecem um descanso digno;
além da derrubada do veto à Emenda 29, garantindo,
assim, mais recursos para a saúde pública no nosso
País. Não é justo que os Governos Estaduais invistam, no mínimo, 12% do que arrecadam na saúde do
nosso País, que os Governos Municipais invistam, no
mínimo, 15% do que arrecadam na saúde pública do
nosso País e que o Governo Federal invista o quanto
quer, da maneira que quer. Então, temos que trabalhar
para que o veto à Emenda 29 não permaneça, que o
Governo Federal possa verdadeiramente investir no
mínimo 10% do que arrecada. Aí, sim, vamos ter uma
segurança pública de mais qualidade. Não são só os
projetos que tramitam aqui nesta Casa que vão garantir
uma saúde de melhor qualidade. Não é o Mais Médicos que vai resolver o problema da saúde pública no
nosso País, e, sim, mais investimentos para oferecer
salários mais dignos e justos aos médicos do nosso
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País, como também uma melhor infraestrutura nos
postos de saúde, nos hospitais dos Municípios brasileiros, para que os médicos possam trabalhar de uma
maneira mais digna e, consequentemente, oferecer
um serviço de melhor qualidade.
Ou seja, independentemente do que o Governo
Federal pensa ou quer, os interesses mais urgentes
da sociedade foram e precisam ser mais ouvidos por
esta Casa. Assim sendo, o PSC espera que neste segundo semestre legislativo possamos adotar medidas
que aumentem a qualidade de vida da população, já
que colocamos o ser humano em primeiro lugar e,
portanto, esperamos que seja votada a PEC 57, propondo a redução da maioridade penal; a PEC 300, que
estabelece que a remuneração dos policiais militares
dos Estados e dos bombeiros militares seja de melhor
qualidade; o piso nacional dos agentes comunitários
de saúde e de endemias; e o Projeto 5.616, de 13,
que fixa o piso salarial dos guardas municipais, entre
outras propostas, como por exemplo, a PEC 555 e a
PEC 170, de 2012, que garante proventos integrais ao
servidor que se aposenta por invalidez. Temos ainda a
questão da reforma política, que se arrasta há quase
duas décadas, sem que seja devidamente encaminhada. Esperamos por mudanças que valorizem a participação popular nas ações governamentais. Temos, por
exemplo, a proposta do Deputado Filipe Pereira, do
PSC, que é a PEC 159, de 2012, que propõe o voto
facultativo no nosso País. Outra medida importante
adotada é que nós vamos poder analisar agora os vetos presidenciais num prazo máximo de 30 dias, para
garantir que o Parlamento tenha a palavra final sobre
projetos importantes.
O PSC entende que precisamos ampliar o debate sobre os royalties do pré-sal e determinar que o
Programa Mais Médicos, do Governo Federal, de fato
privilegie primeiramente os médicos do nosso País.
Sr. Presidente, trago aqui uma palavra do nosso
Vice-Presidente, Pastor Everaldo Pereira, que está
satisfeito por saber que o PSC está no caminho certo, ao defender propostas que estão em sintonia com
as demandas populares. Faço as palavras dele as minhas: “O PSC está empenhado em apresentar uma
proposta que prioriza a ética cristã na administração
pública, razão pela qual temos obtido excelentes resultados eleitorais”.
Caros colegas, o Brasil que queremos construir
exige de nós uma postura diferente, ante as urgentes
necessidades da sociedade brasileira, que resolveu
lutar de forma digna por seus direitos. Precisamos votar no que pensa e deseja realmente o povo do nosso
País. Esta é nossa obrigação, se quisermos melhorar a
imagem pública desta Casa, para que ela possa voltar
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a ser vista pelo eleitor como a Casa do Povo, que fato
é, parafraseando o grande estadista e pensador Ruy
Barbosa: “Maior que a tristeza de não haver vencido
é a vergonha de não ter lutado”.
Sem dúvida, nós podemos fazer um Brasil melhor.
Basta que nos juntemos ao nosso povo e lutemos a
cada dia por este Brasil melhor, que todos almejamos.
Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. o tempo dispensado e peço que autorize que meu pronunciamento seja
registrado nos Anais da Casa e amplamente divulgado
nos meios de comunicação da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Solicito a ampla divulgação do pronunciamento de V.Exa.,
inclusive no programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Para
que eu possa usar da palavra pela Liderança do PT,
vou passar a presidência dos trabalhos ao Deputado
Eleuses Paiva, que também está inscrito para fazer
uma Comunicação de Liderança. E posteriormente o
Deputado Eleuses Paiva ainda fará seu pronunciamento nas Comunicações Parlamentares.
O Sr. Amauri Teixeira, nos termos do § 2º do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eleuses Paiva, nos termos
do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eleuses Paiva) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Amauri Teixeira, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, inicialmente, eu quero fazer uma homenagem, neste plenário, em nome do meu partido,
inclusive. A ANFIP tem sido uma entidade que tem
colaborado com nosso trabalho parlamentar, não só
dos Deputados do PT, mas também de todos os Deputados desta Casa, que se têm servido dos dados
dos estudos da ANFIP.
Eu quero fazer uma homenagem ao meu amigo
Álvaro Sólon de França, que deixou a Presidência da
ANFIP. Ele militou nesta Casa, de forma muito competente, pela aprovação das Propostas de Emenda à
Constituição nºs 555, de 2006 – que nós ainda não
aprovamos; estamos devendo aos servidores públicos —; 443, de 2009; 147, de 2012; 214, de 2012; e
186, de 2007. Ele travou aqui um diálogo permanente,
teve sucesso em diversas empreitadas em que militou.
Quero desejar boas-vindas à minha colega – eu
sou auditor também – Margarida Lopes de Araújo e
a todos os que assumem a diretoria dessa instituição
importante, a ANFIP.
Quero também homenagear todos os filhos de
Morro do Chapéu, que hoje completa 104 anos de
emancipação política.
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Morro do Chapéu é uma cidade belíssima, uma
cidade agradável, que tem um povo agradável. É um
patrimônio natural da Bahia.
Morro do Chapéu tem várias atrações turísticas,
dentre elas a Gruta dos Brejões, Deputado Eleuses
Paiva, um patrimônio natural belíssimo que vale a pena
V.Exa. conhecer. Lá estão também a Cachoeira do Ferro Doido, que é considerado hoje monumento natural,
e o Parque Estadual do Morro do Chapéu.
Morro do Chapéu é conhecida como caixa d’água
da Bahia. Há diversas nascentes ali. E, além disso, ali
há opções culinárias maravilhosas. Inclusive, um dos
melhores restaurantes italianos em que eu já comi fica
em Morro do Chapéu, de um amigo meu, torcedor do
Bahia, de quem já ganhei várias apostas, o Dom Eusepio, onde se come uma massa fabulosa.
Quero homenagear Balili, Toinho, ex-Vereador do
PT, e todas as lideranças de Morro do Chapéu.
Sr. Presidente, quero me somar a algumas falas,
Deputado Fernando Marroni, em nome do meu partido, que hoje defenderam... Eu estava conversando ali
com o Deputado Eleuses Paiva e dizia que todas as
falas que ouvi hoje – posso estar equivocado, mas as
que ouvi e prestei atenção foram neste sentido – defenderam a reforma política. E todos os que eu ouvi
– aliás, posso estar equivocado, então pode ser que
não tenham sido todos, mas quase todos – enfatizaram
o financiamento público. No nosso partido é questão
central o financiamento público.
Foi publicada, Deputado Eleuses Paiva, pelo IBOPE – e a Deputada Íris de Araújo trouxe isso – uma
pesquisa importante em que mostra que 80% daqueles que foram pesquisados defendem a reforma política, e 70% são contra o financiamento por empresas.
Ou seja, o povo já percebeu que o financiamento das
empresas cria uma mazela na gestão pública, cria vínculos indevidos, cria interferências indevidas, permite
às vezes não só o superfaturamento e a má qualidade
do material fornecido ou da obra feita, mas também,
muitas vezes, a realização de uma obra desnecessária, a contratação de um serviço que não é essencial
para a população, mas que é vital para enriquecer o
financiador.
Então, nós, representantes do povo, temos que
ser eleitos de forma desvinculada desse tipo de financiamento. Nós não podemos ter o capital dominando
a política. Por isso nós defendemos o financiamento
público, e o nosso partido o coloca como questão central. E não só por isso, Deputado Assis; V.Exa. sabe
que não é só por isso. É por isso e também porque o
financiamento público iguala a disputa. Ele democratiza a disputa, Deputado Padre Ton. Ele permite que os
índios ou lideranças indígenas, que V.Exa. representa,
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possam participar da eleição e ter representantes aqui.
Há quantos indígenas aqui? Nenhum. Há quantos negros aqui? Poucos. Há quantas mulheres aqui? Poucas.
Há menos mulheres no Parlamento brasileiro do que
nos Parlamentos do mundo árabe. Há quantos jovens
aqui, meu caro Deputado Eleuses? Poucos. Quantos
representantes do Movimento LGBT nós temos aqui?
Pouquíssimos, pelo menos que assumem. Existem
outros que vivem doidos para assumir e não têm coragem, está certo? São poucos os representantes do que
nós chamamos de setores sub-representados. Então,
para o nosso partido, é fundamental o financiamento
público, para democratizarmos as eleições.
Mas, além disso, o nosso partido também defende
o sistema de listas preordenadas, para despersonalizar o processo. E aí o movimento social tem indicado
alternativas interessantes. Por exemplo, que nós tenhamos dois turnos para eleições Parlamentares. Nosso
partido não fechou a questão, mas está discutindo
essa alternativa de que nos tenhamos dois turnos para
eleições Parlamentares. Faz-se uma lista, e, do partido
que vencer ou que tiver alcançado um percentual estabelecido, o povo escolheria da lista aquele percentual
que o partido obtiver, os representantes do partido.
Nós temos também que aperfeiçoar a legislação
partidária. Não é possível ter comissões provisórias.
Uma jornalista de Minas Gerais me ligou, e o número
que ela levantou de partidos com comissões provisórias é algo gritante. As comissões provisórias levam
a partidos artificiais, a partidos sem expressão, que
muitas vezes usam o aparelho do partido para vender
o tempo de televisão, para vender o tempo de rádio,
para vender a coligação, enfim, artificializar o processo
eleitoral. São partidos que não têm legitimidade. E as
comissões provisórias servem também para os donos
dos partidos manipularem as legendas. Na hora em
que a comissão começa a ter independência e a ter
uma base real de legitimidade, os donos do partido
dissolvem as comissões provisórias e elegem outras.
Por isso nosso partido defende aquilo que a Presidenta Dilma Rousseff indicou como central: para nortear essa reforma política é preciso que auscultemos
o povo com precedência, e essa ausculta se faz por
meio do plebiscito. O povo vai dar o norte da reforma
política e vai nos dizer quais são as linhas gerais que
essa reforma deve ter.
É por isso que o nosso partido hoje, o Partido
dos Trabalhadores, considera a reforma política como
a mãe de todas as reformas.
Muito obrigado, Deputado Eleuses Paiva. É uma
honra falar sob sua presidência.
O SR. PRESIDENTE (Eleuses Paiva) – Deputado Amauri Teixeira, cumprimento V.Exa., que é meu
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colega na Comissão de Seguridade Social e Família,
pelo trabalho que faz na Comissão e como Parlamentar eleito pelo povo da Bahia e da querida Jacobina.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer
uma homenagem aqui no plenário ao ex-Presidente da
ANFIP, Álvaro Sólon de França, que desempenhou um
papel importante à frente da instituição, sobretudo no
trabalho desenvolvido no Congresso Nacional, lutando
pela aprovação de matérias de interesse da entidade
e dos seus associados.
Meu amigo Álvaro trabalhou constantemente na
defesa das proposições que estão em tramitação aqui
no Congresso Nacional. E vale destacar que a ANFIP
deve continuar trabalhando pela aprovação de cada
uma delas – as Propostas de Emenda à Constituição nºs 555/2006; 443/2009 (vinculada à 147/2012);
214/2012; e 186/2007.
Álvaro, ao longo de seu mandato, também fez um
importante trabalho no que diz respeito ao desenvolvimento de estudos técnicos e à defesa dos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil e que deve ter
continuidade pela sua importância.
Quero desejar sucesso à Presidente eleita, Margarida Lopes de Araújo, que tomou posse no dia 31 de
julho como Presidente do Conselho Executivo da ANFIP. Acredito que ela dará continuidade ao trabalho do
Dr. Álvaro com a campanha de valorização do auditor-fiscal, para manter e aumentar o poder de negociação.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo
esta tribuna para homenagear o Município de Morro
do Chapéu, que completa 104 anos de emancipação
política hoje.
A cidade tem diversas atrações turísticas, como
a Gruta dos Brejões, a Cachoeira do Ferro Doido, hoje
monumento natural, e o Parque Estadual Morro do
Chapéu. Essas são três áreas de preservação e conservação ambiental.
Há outros pontos turísticos, como a Cachoeira do
Agreste; a Cachoeira de Domingos Lopes, com suas
trilhas maravilhosas; o Buraco do Possidônio, em cujo
interior se encontram árvores nativas, como o cedro
– cientistas julgam ter sido a quedar de um meteoro
gigante que abriu essa cratera –; o Balneário do Tareco, que tem águas termais que, segundo a população, são medicinais; o Morrão, morro que deu origem
ao nome do Município, por ter a forma de um chapéu,
sendo visto do lado sul; além de um centro ufológico
e da Vila do Ventura.
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O Município se destaca pelo seu clima, o único
desse tipo no Estado da Bahia.
Quero lembrar que nós destinamos mais de 2.700
cisternas de polietileno à população rural e a diversas
comunidades quilombolas.
Quero mandar um abraço para o Toinho, ex-Vereador do PT, para o Balili, para as lideranças locais e
para os cidadãos de Morro do Chapéu.
Fica nossa homenagem e nossa disposição de
trabalhar pelo desenvolvimento do Município.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eleuses Paiva) – Eu gostaria de passar a presidência dos trabalhos ao nobre
Deputado Pastor Eurico, para que eu possa fazer uso
da palavra pela Liderança do PSDB.
O Sr. Eleuses Paiva, nos termos do § 2º
do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Pastor Eurico, nos termos do § 2º do art. 18
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) – Concedo
a palavra ao Deputado Eleuses Paiva, para uma Comunicação de Liderança, pelo Partido Social Democrático.
V.Exa. dispõe de 6 minutos, Deputado.
O SR. ELEUSES PAIVA (PSD-SP. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna no dia de hoje para, mais
uma vez, falar da situação da saúde pública no Brasil,
especificamente da absurda falta de sensibilidade do
Executivo para com o setor.
O Sr. Ministro de Estado lança mão da Medida
Provisória nº 621, de 2013, que tem uma roupagem,
uma maquiagem, um nome de Mais Médicos, para
tentar levar à sociedade deste País a ideia de que o
grande problema que temos na saúde pública é a falta de médicos.
Como eu já ouvi dizer, e me parece adequado o
termo, o Sr. Ministro é um “ilusionista”. Ele cria ilusões
na nossa sociedade. Criou mais esta: “Olhem, vamos
resolver o problema agora colocando médicos em todas as cidades”.
Nós não somos contra isso, de maneira alguma,
mas ele lança a medida provisória sem discutir o assunto com esta Casa, sem discutir com o Parlamento,
sem discutir com seu próprio partido. A medida é puramente eleitoreira, até porque o Ministro já é lançado
candidato ao Governo do Estado de São Paulo. E vai à
mídia tentar provar que resolverá assim os problemas
da saúde. Ora, nem os dele ele resolve, como candidato ao Governo do Estado de São Paulo.
Mais grave, Sr. Presidente. O Ministro lança mão
na medida provisória de uma arma ao meu ver mortífera:
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chama médicos estrangeiros. Sou favorável à vinda de
médicos estrangeiros, como já fizeram outros países, a
exemplo de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Mas
lá eles buscam os melhores para ajudar na atenção
à saúde dentro das universidades. O Brasil faz a rota
oposta: procura os piores profissionais, e para atender
a população carente, a população das periferias, das
pequenas cidades deste País.
Isso é um absurdo, Sr. Presidente! Querem criar
neste País dois Sistemas Únicos de Saúde: um com
médicos de qualidade, para atender a população esclarecida, e outro para aquele mais carente, que pode
ser atendido por qualquer um.
Por que eu afirmo que o próprio Ministro da Saúde
tenta criar uma roupagem para a medida provisória?
Ele diz: “Olhem, esses profissionais não vão prestar a
prova do Revalida senão não vão ficar nessas populações”. Mentira! Ele sabe que os profissionais que está
trazendo não conseguem ser aprovados. Já tentou trazer médicos cubanos, há 6 meses, e 92% deles foram
reprovados na prova feita pelo próprio Sr. Ministro da
Educação. O próprio Governo disse que 92% deles não
estavam capacitados. E o Ministro da Saúde insiste:
prega mentira em cima de mentira. Quem sabe um dia
a mentira cola. É isso o que nós não podemos aceitar. Este País não pode se curvar diante de interesses
pessoais que criam grandes dificuldades para todos.
Outra atitude, talvez pior: o Ministro vira as costas
para a universidade, vira as costas para a Constituição
deste País, que criou em 1988, depois de uma luta democrática, a autonomia universitária. Resolveu mexer
no currículo dos estudantes de Medicina, e por medida
provisória. Leva para partidos políticos a discussão de
um currículo universitário! Isso é próprio de regimes
totalitários, e eu não quero regimes totalitários nem de
direita, nem de esquerda. Não podemos aceitar isso
neste Parlamento.
O Sr. Ministro da Saúde talvez viaje demais. Disseram-me – eu nem posso acreditar – que ele tomou
110 voos da FAB em 5 meses! Talvez não fique em
Brasília, vá fazer política em seu Estado, deixe o Ministério a cargo de uma assessoria não bem qualificada,
que leva a saúde este caos que nós estamos vivendo.
Sr. Ministro, gerencie a saúde, explique a este
País por que V.Exa. perdeu 17 bilhões – 17 bilhões!
– do Orçamento de 2012; por que maquiou 9 bilhões,
que não empenhou; por que maquiou 8,5 bilhões em
restos a pagar para este ano, mas sem objeto, portanto
não serão pagos. Isto sim resolve o problema da saúde: recurso, gerenciamento.
Nosso partido, o PSD, foi o primeiro a tomar posicionamento nesta Casa. Somos contra a MP 621, e
acreditamos que há sim saída para os problemas de
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saúde. Nós queremos levar médicos para as cidades
menores, mas numa carreira de Estado de médico federal, para selecionar os melhores, e não os piores.
Se pagarmos adequadamente, vamos ter, da mesma
forma como temos na Magistratura e no Ministério
Público, profissionais qualificados, que ingressam na
carreira nas cidades menores e nas periferias e, gradativamente, vão para os grandes centros. Temos sim
meios de resolver esse problema com competência,
sem medidas pirotécnicas e eleitoreiras.
Sr. Presidente, eu também queria comunicar a
V.Exa., para que fique nos Anais desta Casa, que
nossas entidades médicas nacionais, associações,
sindicatos, sociedades especializadas encontram-se
reunidas em Brasília para um grande debate sobre a
saúde pública, esperando poder contribuir para a melhoria da atenção à saúde neste País. Eu não tenho a
mínima dúvida de que, se trabalharmos com seriedade, com boa gestão na saúde, Ministro presente não
em aeronave, mas no Governo, dentro do Ministério,
trabalhando, sem perder 17 milhões da saúde, sem
fazer campanha antecipada para Governo de Estado,
dedicando-se de fato ao Ministério, assim teremos uma
melhor atenção à saúde neste País.
É o que peço a nossa Presidente Dilma: Presidente, não se deixe cair nesta ilusão criada pelo Sr.
Ministro da Saúde. Vamos debater o que nós queremos:
uma saúde pública para toda a sociedade. V.Exa. pode
contar nesta Casa, Sra. Presidente, com guerreiros lutando por um sistema de saúde adequado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) – Muito bem.
Nós queremos parabenizar V.Exa., Deputado Eleuses
Paiva, que tem prestado um relevante serviço nesta
Casa. Isso é notório para todo o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) – Concedo
a palavra ao nobre Deputado Edinho Bez.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meus colegas, agradecendo aos meus companheiros, falo, nesta
oportunidade, da reunião de que participei ontem aqui
com a Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas de Santa Catarina para o Setor da
Saúde. Nessa reunião, juntamente com a Federação
e outras lideranças na área da saúde, inclusive com a
presença de inúmeros administradores, foi discutida
com o Fórum Parlamentar Catarinense a participação
do segmento privado-filantrópico no atendimento aos
usuários do SUS em Santa Catarina.
Desde quando fui coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense nesta Casa, no Congresso Nacional – inúmeras vezes participamos de reuniões;
visitei o Estado de Santa Catarina, acompanhando o
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Dr. Tércio, acompanhando toda a administração dos
hospitais –, o Fórum Parlamentar Catarinense (com
os 16 Deputados e 3 Senadores) vem sempre se colocando à disposição.
As entidades reunidas representam 6.724 estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, sendo
180 hospitais, 3.041 clínicas, 539 laboratórios e 2.962
serviços de saúde. Com relação aos 221 hospitais no
Estado de Santa Catarina, as entidades representativas
privado-filantrópicas congregam mais de 180 hospitais,
ou seja, cerca de 81% dos hospitais catarinenses. Apesar de ser chamado de “serviço complementar” para
o atendimento no Sistema Único de Saúde, o setor
privado vai muito além disso, especialmente em Santa Catarina, sendo o principal responsável pelo atendimento à população, com mais de 74% dos 13.611
leitos no Estado.
O nosso representante quis dizer que, apesar da
dificuldade financeira, apesar de a tabela do SUS não
ser reajustada, os hospitais conseguem atender à população, conseguem atender aos pacientes, mesmo
com dificuldades e, muitas vezes, prejuízo.
A título de exemplo, também no tratamento intensivo – leitos de UTI em Santa Catarina –, a participação do setor privado-filantrópico é determinante,
com mais de 78% dos 743 leitos de UTI disponíveis
em Santa Catarina.
O maior problema do setor de saúde no Brasil é
falta de médicos e de outros profissionais da saúde,
e em Santa Catarina não é diferente, principalmente
quando se trata de encontrar médicos que estejam
dispostos a atender com base nos valores pagos pelo
SUS. É que, a partir da sua contratação, o médico se
sente no direito de exigir remuneração acima dos valores oferecidos pela tabela do SUS.
Precisamos continuar dialogando para encontrar
uma solução a fim de resolver os problemas da saúde
e da falta de médicos no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qualidade de Deputado Federal, representante do Estado
de Santa Catarina aqui na Câmara dos Deputados,
defensor da saúde pública no Brasil, em especial, em
Santa Catarina, e membro da Frente Parlamentar em
Defesa da Saúde aqui no Congresso Nacional, tomo
a palavra nesta oportunidade para falar que estive
presente, na manhã do dia 7 de agosto, em Café da
Manhã com a Federação das Santas Casas, Hospitais
e Entidades Filantrópicas de Santa Catarina (AHESC/
FEHOESC), oportunidade em que foi discutida com
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o Fórum Parlamentar Catarinense a participação do
segmento privado/filantrópico no atendimento aos usuários do SUS em Santa Catarina.
As entidades reunidas representam 6.724 estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, sendo
180 hospitais, 3.041 clínicas, 539 laboratórios e 2.962
serviços de saúde.
Com relação aos 221 hospitais no Estado de
Santa Catarina, as entidades representativas privadas/
filantrópicas congregam mais de 180 hospitais, ou seja,
cerca de 81% dos hospitais catarinenses.
Apesar de ser chamado de serviço complementar para atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o
setor privado vai muito além disso, especialmente em
Santa Catarina, sendo o principal responsável pelo
atendimento da população, com mais de 74% dos
13.611 leitos no Estado.
A título de exemplo, também no tratamento intensivo (leitos de UTI em Santa Catarina), a participação
do setor privado/filantrópico é determinante, com mais
de 78% dos 743 leitos de UTI disponíveis.
O maior problema do setor de saúde no Brasil é
falta de médicos e de outros profissionais da saúde,
e em Santa Catarina não é diferente, principalmente
quando se trata de encontrar médicos que estejam
dispostos a atender com base nos valores pagos pelo
SUS. É que, a partir da sua contratação, o médico se
sente no direito de exigir remuneração acima dos valores oferecidos pela tabela do SUS.
Outro problema do setor de saúde é a desmotivação da classe médica para atendimento pelo SUS. O
cenário é de uma verdadeira crise do setor hospitalar:
médicos mal remunerados pelo SUS; falta de profissionais de medicina para atendimento – e, muitas vezes,
esse atendimento é precário, segundo os administradores dos hospitais e suas representatividades.
É um verdadeiro círculo vicioso, com pacientes
insatisfeitos, baixa ocupação e alta permanência na
baixa e média complexidade; receita hospitalar insuficiente para cobrir os custos operacionais, e assim
sucessivamente.
A dívida do setor hospitalar de Santa Catarina com
os fornecedores gira em torno de 200 milhões de reais.
As expectativas do setor da saúde são inúmeras, e nosso trabalho aqui na Câmara dos Deputados
tem sido feito sempre em defesa da saúde pública de
qualidade.
Vale lembrar que este Parlamentar vem dizendo
há muito tempo, no mínimo 3 anos, que a população
do Brasil iria explodir e demonstrar sua insatisfação.
Quem duvidar, é só averiguar outros pronunciamentos
que fiz nesta Casa sobre o assunto, além de abordar
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falta de segurança pública, mobilidade urbana, entre
outros. A saúde é das piores.
Encerro, dizendo que, enquanto tivermos um
só cidadão que não consiga uma consulta médica, a
saúde não está boa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) – Concedo a
palavra ao Deputado Assis Carvalho, que está dividindo
o tempo com a Deputada Erika Kokay. V.Exa. dispõe de
5 minutos de Comunicações Parlamentares, pelo PT,
mais 3 de breves comunicações, totalizando 8 minutos.
O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de registrar
nesta tarde o Relatório do Desenvolvimento Humano
2013, apresentado pelo PNUD – Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento –, que nos trouxe números que confirmam os avanços que os brasileiros
já vivenciam no cotidiano.
Destaco especialmente as mudanças que nós
brasileiros vivemos do início dos anos 2000 até agora, que resultaram numa melhor qualidade de vida,
possibilitadas pela distribuição de renda e acesso à
educação, num tempo em que milhões de pessoas
deixaram a linha de miséria e conquistaram cidadania.
Na tabela do PNUD, o Brasil ocupa a 85ª posição
entre 186 países, compondo a lista das nações com
desenvolvimento humano elevado. Em 1980, o IDH
brasileiro era de 0,522; em 1990, passou para 0,590;
em 2000, foi para 0,669; e, em 2012, último ano da
pesquisa, estava em 0,730.
Os desafios que todos nós – Governo, organizações não governamentais, empresas, entidades da
sociedade civil, brasileiros de todas as regiões – temos pela frente ainda são enormes, mas as conquistas registradas nos últimos anos mostram que o País
caminha no rumo certo.
Chamo a atenção dos que me ouvem para o
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013,
que apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal de 5.565 Municípios, divulgado por PNUD,
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e
FJP – Fundação João Pinheiro.
O IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal é o resultado da análise de mais de 180 indicadores socioeconômicos, como população, educação,
habitação, saúde, trabalho, renda e vulnerabilidade,
dos Censos do IBGE de 1991, 2000 e 2010. O estudo
é dividido em três dimensões do desenvolvimento humano: oportunidade de viver uma vida longa e saudável, longevidade; acesso a conhecimento, educação; e
padrão de vida que garanta as necessidades básicas,
renda. O índice varia de 0 a 1: quanto mais próximo de
1, maior o desenvolvimento humano.
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É lendo o IDHM, que é uma média geométrica
dos indicadores de renda, saúde e educação, que podemos verificar excelentes notícias. Nas últimas duas
décadas, o Brasil aumentou em 47,5% seu IDHM:
passou de muito baixo desenvolvimento humano em
1991, 0,493, para médio desenvolvimento humano em
2000, e chegou a 2010 em 0,727.
Em 1991, vemos que 85,5% das cidades brasileiras tinham IDHM considerado muito baixo. Em 2010, o
percentual passou para 0,6% dos Municípios. Em 1991,
não havia nenhuma cidade brasileira com IDHM alto e
0,8% dos Municípios apresentava índice médio. Já em
2010, o índice de Municípios com IDHM considerado
alto e médio chegou a 74%.
Pela escala do estudo, é considerado muito baixo
o IDHM entre 0 e 0,49; baixo, entre 0,5 e 0,59; médio,
entre 0,6 e 0,69; alto, entre 0,7 e 0,79; e muito alto,
entre 0,8 e 1,0.
Outra boa notícia é que o IDHM Longevidade, de
0,816, acumulou alta de 23,2% entre 1991 e 2010. A
expectativa de vida ao nascer, entre 1991 e 2010, aumentou 9,2 anos ou 14,2%, passando de 64,7 anos,
em 1991, para 73,9, em 2010.
Mais uma boa notícia é que a renda per capita
mensal do brasileiro cresceu 346 reais nos últimos 20
anos. O IDHM Renda cresceu 14,2% entre os anos de
1991 e 2010. Nesse item específico, fiquei feliz que o
Piauí seja o Estado com maior incremento no IDHM
Renda, com 30% de aumento: saiu de 0,488 no IDHM
Renda, em 1998, para 0,635 no índice atual. Os Municípios de Isaías Coelho, Pajeú do Piauí e Bela Vista
do Piauí estão entre os que tiveram maior crescimento
de renda no Brasil.
Permitam-me um parêntese para registrar que – e
o período me permite isso porque sua maior parte está
compreendida no Governo de 2002 a 2010 –— esse
crescimento é fruto da gestão do Governador Wellington
Dias, do PT, do qual tive a honra de fazer parte como
Secretário de Estado. Wellington Dias, hoje Senador,
merece os parabéns pelos avanços do IDHM no nosso
Estado. Ele construiu as bases que resultaram nesse
crescimento, sempre com apoio do Governo Federal,
do qual era gestor o então Presidente Lula.
A boa notícia seguinte, que nos enche de alegria,
é que o indicador educação foi o que mais melhorou
no acompanhamento do PNUD. Apesar de ser o que
apresenta menor valor absoluto do IDHM, avançou de
0,279, em 1991, para 0,637, em 2010, o que representa uma alta de 128%.
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Em 1991, apenas três Municípios, de um total de
5.565, estavam acima da faixa mais baixa de desenvolvimento humano em educação. Em 2000, a situação havia mudado somente no Sudeste e no Sul do
País. Porém, o mapa de 2010 mostra que o aumento
de 156% do fluxo escolar de crianças e jovens puxou
para cima os números da mudança em todas as regiões do Brasil.
Vejam números mais específicos verificados entre
1991 e 2010: a população adulta com ensino fundamental concluído passou de 30,1% para 54,9%; o número de crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola
passou de 37,3% para 91,1%; o número de jovens de
11 a 13 anos nos anos finais do ensino fundamental
passou de 36,8% para 84,9%; o número de jovens
de 15 a 17 anos com o ensino fundamental completo
passou de 20% para 57,2%; e o número de jovens de
18 a 20 anos com ensino médio completo passou de
13% para 41%.
Não há dúvida de que precisamos avançar muito
mais. Só analisando, grosso modo, os últimos dados
que apresentei da área de educação, é possível ver
que 40% dos jovens na faixa de 15 a 17 anos ainda
não têm o ensino fundamental completo e que 59%
dos jovens de 18 a 20 anos ainda não têm o ensino
médio completo.
Sr. Presidente, dou este pronunciamento como
lido porque é importante registrar este relatório, que
mostra, sem sombra de dúvida, tanto no Brasil, nos
últimos 10 anos, quanto no Piauí, também nos últimos
10 anos – Governo Wellington Dias, de 2002 a 2010 –,
avanços significativos, segundo estudo internacional, o
que mostra que o nosso Governo está no caminho certo.
Por último, Sr. Presidente, queria apenas registrar
que, amanhã, acompanhando nosso querido Reitor
Arimatéia Dantas Lopes, vamos discutir o calendário
da implantação da Universidade Federal do Vale do
Canindé na minha querida Oeiras, e do meu amigo Padre Ton, grande Deputado. Vamos estar lá, com muita
alegria, acolhendo este grande momento: o calendário para a instalação desse campus da Universidade
Federal do Piauí na cidade de Oeiras.
Solicito que este pronunciamento seja divulgado
nos meios de comunicação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) – Parabenizo V.Exa, representante digno do povo piauiense.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, o Relatório do Desenvolvimento
Humano 2013, apresentado pelo PNUD (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento) nos trouxe
números que confirmam os avanços que os brasileiros
já vivenciam no cotidiano.
Destaco especialmente as mudanças que nós
brasileiros vivemos do início dos anos 2000 até agora
que resultaram numa maior qualidade de vida, possibilitadas por distribuição de renda e acesso a educação,
num tempo em que milhões de pessoas deixaram a
linha de miséria e conquistaram cidadania.
Na tabela do PNUD, o Brasil ocupa a 85ª posição
entre 186 países, compondo a lista das nações com
desenvolvimento humano elevado.
Em 1980, o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) brasileiro era de 0,522; em 1990, passou para
0,590; em 2000, foi para 0,669; e, em 2012, último ano
da pesquisa, estava em 0,730.
Os desafios que todos nós – Governo, organizações não governamentais, empresas, entidades da
sociedade civil, brasileiros de todas as regiões – temos pela frente ainda são enormes. Mas as conquistas registradas nos últimos anos mostram que o País
caminha no rumo certo.
Chamo atenção dos que me ouvem para o Atlas
do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, que apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 5.565 Municípios. O Atlas foi divulgado
por PNUD, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) e Fundação João Pinheiro (FJP).
O IDHM é o resultado da análise de mais de 180
indicadores socioeconômicos, como população, educação, habitação, saúde, trabalho, renda e vulnerabilidade, dos Censos do IBGE de 1991, 2000 e 2010.
O estudo é dividido em três dimensões do desenvolvimento humano:
1 – oportunidade de viver uma vida longa
e saudável (longevidade);
2 – acesso a conhecimento (educação);
3 – padrão de vida que garanta as necessidades básicas (renda).
O índice varia de 0 a 1: quanto mais próximo de
1, maior o desenvolvimento humano.
É olhando o IDHM, que é uma média geométrica dos indicadores de renda, saúde e educação, que
podemos ver excelentes notícias.
Nas últimas duas décadas, o Brasil aumentou em
47,5% o seu IDHM. Passou de muito baixo desenvolvi-
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mento humano, em 1991, com IDHM 0,493, para médio
desenvolvimento humano, em 2000, e, depois, para alto
desenvolvimento humano, em 2010, com IDHM 0,727.
Em 1991, vemos que 85,5% das cidades brasileiras tinham IDHM considerado muito baixo. Em 2010, o
percentual passou para 0,6% dos Municípios. Em 1991,
não havia nenhuma cidade brasileira com IDHM alto e
0,8% dos Municípios apresentava índice médio. Já em
2010, o índice de Municípios com IDHM considerado
alto e médio chegou a 74%.
Pela escala do estudo, é considerado muito baixo
o IDHM entre 0 e 0,49; baixo, entre 0,5 e 0,59; médio,
entre 0,6 e 0,69; alto, entre 0,7 e 0,79; e muito alto,
entre 0,8 e 1,0.
Outra boa notícia é que o IDHM Longevidade
(0,816) acumulou alta de 23,2% entre 1991 e 2010. A
expectativa de vida ao nascer, entre 1991 e 2010, aumentou 9,2 anos (ou 14,2%), passando de 64,7 anos,
em 1991, para 73,9, em 2010.
Mais uma boa notícia é que a renda per capita
mensal do brasileiro cresceu 346 reais nos últimos 20
anos. O IDHM Renda cresceu 14,2% entre os anos de
1991 e 2010. Nesse item específico, fiquei feliz que o
Piauí seja o Estado com maior incremento no IDHM
Renda, com 30% de aumento. Saiu de 0,488 no IDHM
Renda de 1998 para 0,635 no índice atual. Os Municípios de Isaías Coelho, Pajeú do Piauí e Bela Vista do
Piauí estão entre os que tiveram maior crescimento
de renda no Brasil.
Permitam-me um parêntese para registrar que –
e o período me permite isso, porque sua maior parte
está compreendida no Governo de 2002 a 2010 – esse
crescimento é fruto da gestão do Governador Wellington
Dias, do PT, do qual tive a honra de fazer parte como
Secretário de Estado. Wellington Dias, hoje Senador,
merece os parabéns pelos avanços do IDHM no nosso
Estado. Ele construiu as bases que resultaram neste
crescimento, sempre com apoio do Governo Federal,
do qual era gestor o então Presidente Lula.
A boa notícia seguinte que nos enche de alegria
é que o indicador educação foi o que mais melhorou
no acompanhamento do PNUD. Apesar de ser o que
apresenta menor valor absoluto do IDHM, avançou de
0,279, em 1991, para 0,637, em 2010, o que representa uma alta de 128%.
Em 1991, apenas três Municípios, de um total de
5.565, estavam acima da faixa mais baixa de desenvolvimento humano em educação. Em 2000, a situação havia mudado somente no Sudeste e no Sul do
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País. Porém, o mapa de 2010 mostra que o aumento
do fluxo escolar de crianças e jovens, de 156%, puxou para cima os números da mudança em todas as
regiões do Brasil.
Veja números mais específicos verificados entre
1991 e 2010: a população adulta com ensino fundamental concluído passou de 30,1% para 54,9%; o número de crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola
passou de 37,3% para 91,1%; o de jovens de 11 a 13
anos nos anos finais do ensino fundamental passou
de 36,8% para 84,9%; o de jovens de 15 a 17 anos
com ensino fundamental completo passou de 20%
para 57,2%; o de jovens de 18 a 20 anos com ensino
médio completo passou de 13% para 41%.
Não há dúvida de que precisamos avançar muito
mais. Só analisando, grosso modo, os últimos dados
que apresentei da área de educação, é possível ver
que 40% dos jovens na faixa de 15 a 17 anos ainda
não têm o ensino fundamental completo e que 59%
dos jovens de 18 a 20 anos ainda não têm o ensino
médio completo. Também nos mostram que precisamos
avançar muito mais nos indicadores que reafirmam as
desigualdades entre as cidades brasileiras.
Como já disse antes, a renda per capita mensal
do brasileiro cresceu 346 reais nas últimas duas décadas. O IDHM Renda cresceu 14,2% entre os anos de
1991 e 2010. Cerca de 74% dos Municípios brasileiros
se encontram nas faixas de médio e alto desenvolvimento. Porém, os demais 25% estão entre aqueles que
apresentaram baixo ou muito baixo desenvolvimento
humano, um total de 1.431.
Se é verdade que a desigualdade continua, é fato
que foi reduzida. Pode se perceber isso acompanhando
esta série histórica: em 1991, 99,2% dos Municípios
brasileiros estavam nas faixas de IDH de baixo e muito
baixo desenvolvimento; em 2000, 71,5% dos Municípios continuavam na mesma situação; em 2010, esse
número abaixou para 25,2%.
Olhando as desigualdades em nível regional, percebemos que, apesar de cidades do Norte e Nordeste
registrarem o maior crescimento na renda nos últimos
20 anos, as duas regiões também têm os Municípios
com os piores índices. Os 20 Municípios com pior IDHM
estão lá. Já na lista dos 20 melhores, além da Capital,
Brasília, todos os outros são do Sul e Sudeste.
Apesar de toda a melhora verificada no Norte e
Nordeste, a maioria dos Municípios nordestinos está
no grupo de baixo desenvolvimento humano, 61,3% ou
1.099 Municípios, e 40,1%, 180 Municípios nortistas,
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também estão nesse mesmo grupo. Assim como disparidades de renda, há outras desigualdades que podem
ser vistas do ponto de vista de gênero, raça e idade.
Sabíamos que as disparidades históricas não seriam resolvidas rapidamente. O Brasil foi submetido a
séculos de atraso. Esse resgate não se fará em 20 nem
em 30 anos. Mas os números, repito, nos mostram que
estamos no caminho certo. Os dados apontam que o
Brasil conseguiu reduzir as desigualdades, principalmente pelo crescimento acentuado dos Municípios
menos desenvolvidos das Regiões Norte e Nordeste.
É possível concluir que temos vivido um avanço consistente puxado pela melhora acentuada dos
Municípios menos desenvolvidos nas três dimensões
acompanhadas pelo IDHM – Longevidade, Educação
e Renda. Isso tem tudo a ver com as políticas implementadas pelos governos petistas de Lula e Dilma,
com programas inovadores e extremamente eficazes,
como Bolsa Família e Brasil sem Miséria, e com políticas afirmativas que permitiram cotas nas universidades, crédito para agricultura familiar e tantas outras
ações que concretizam a opção preferencial de nosso
Governo por aqueles que mais precisam.
Não se pode deixar de ressaltar, por dever de
justiça, a importância do Parlamento na aprovação e
no apoio a diversas políticas públicas implementadas
pelos governos que citei, assim como não se pode deixar de citar a importância da parceria com Governos
Estaduais e Municipais, organizações não governamentais, empresas, entidades da sociedade civil e povo
brasileiro, que elegeu este Governo e suas propostas
e que apoia os projetos implementados.
Entretanto, as manifestações nas ruas e fora delas
nos mostram claramente que o Brasil quer mais. Ultrapassadas as metas que tínhamos há 10 anos, novos
horizontes se apresentam. O exercício da cidadania é
que faz com que os brasileiros desejem e lutem por
uma vida muito melhor do que a que tinham nos últimos anos 80 e 90 e nos anos 2000.
É justo que os brasileiros queiram mais. Reduziu
bastante o número, mas ainda há pais de família sem
trabalho, especialmente pela falta da qualificação que
lhes foi negada na juventude anos atrás; há ainda pessoas mendigando pelos mesmos motivos anteriores –
drogas e outras questões seriíssimas; a insegurança
é um entrave para a qualidade de vida; a saúde precisa melhorar; o controle do uso dos recursos públicos
precisa ser aperfeiçoado; e, apesar de reduzida, ainda
não foi erradicada a miséria.
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A novidade é que essas iniquidades diminuem
cada vez mais e que estamos criando as condições
para erradicá-las de nosso País. O que o nosso Governo tem feito para isso é investimento em educação
e saúde, crédito a preço justo, terra para agricultura
familiar, ou seja, criação de oportunidades para que
brasileiros construam suas vidas em bases mais sólidas, num cenário de novas oportunidades.
Esses indicadores que há pouco li são bons para
comemorarmos as vitórias que estão vindo, e que não
são apenas números, têm efeitos diretos na vida das
famílias, que agora podem tomar café, almoçar e jantar
todos os dias e ter seus filhos na escola; esses indicadores são bons para mostrar que nosso Governo tomou
o caminho certo e que suas ações estão produzindo
resultados relevantes e inovadores na vida dos brasileiros; esses indicadores são bons para lembrar que a
luta para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros
deve continuar todos os dias; esses indicadores são
bons para refletirmos sobre o que ainda podemos fazer
e não fizemos, o que podemos fazer melhor do que fizemos antes, para repensar nossas ações e projetos,
pois ainda não fizemos o suficiente.
Aqui, no Parlamento, é hora de pensar nossa responsabilidade, o dever deste Parlamento diante desta
realidade. Assuntos como distribuição de royalties do
petróleo, integração de bacias, tributação de grandes
fortunas e outros temas de justiça fiscal, entre outras
proposições que tenho defendido aqui, são extremamente importantes para corrigirmos as disparidades
que ainda existem no Brasil.
Existem diversas propostas para reduzir as desigualdades. Uma parte está tramitando nesta Casa
e precisa ter acelerada sua análise; outras propostas
estão fora desta Casa. É preciso que tenhamos os ouvidos bem abertos para escutá-las, acolhê-las e permitir sua entrada no Legislativo, garantindo o debate,
viabilizando seu trâmite, de forma que possam ser
apreciadas e aprovadas, pelo bem do Brasil.
Não custa reiterar que, da mesma forma que a
melhora nos indicadores sociais não deve ser creditada somente ao Governo, mas a todos os parceiros
que se envolvem nesta luta cotidiana de desenvolver
o Brasil, a redução das desigualdades e os avanços
do País nos indicadores sociais não devem ser vistos
e analisados como missão que cabe somente a este
Parlamento e ao Governo, mas a toda a sociedade
brasileira e suas instituições.
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Quando tomarmos a meta de desenvolver o Brasil
com inclusão social como uma tarefa coletiva, os avanços serão percebidos de forma mais rápida. Quando
cada um, ou pelo menos a maior parte de nós, fizer
sua parte, tendo como horizonte o desenvolvimento
sem exclusão e com mais igualdade, o Brasil atingirá
os índices que tanto almejamos.
Por fim, digo aqui, Sr. Presidente, que é esta luta
que me trouxe até aqui, que é isto que me faz lutar,
que dá sentido ao meu mandato: buscar melhores indicadores para todos os brasileiros, indicadores que
parecem números somente, mas que têm uma representatividade que não tem preço, que é o efeito iluminado sobre a vida dos brasileiros, significando acesso
à educação, à saúde, à renda, à vida, enfim, acesso à
dignidade, à cidadania.
Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é
com alegria que anuncio a esta Casa que a luta para
implantar um campus da Universidade Federal do Piauí
na cidade de Oeiras, para atender todo o território do
Vale do Canindé, deu mais um passo esta semana.
Atendendo a um pedido meu, a Câmara Municipal de Oeiras aprovou na segunda-feira, 05 de agosto,
requerimento para a realização de audiência pública
para tratar da implantação da Universidade do Vale do
Canindé, uma luta que tenho a felicidade de protagonizar desde o ano de 2008.
A sessão especial, que será realizada amanhã,
dia 09, às 16 horas, terá participação da comunidade
oeirense, do Reitor da UFPI (Universidade Federal do
Piauí), José de Arimatéia Dantas Lopes, e de autoridades locais, para discutir tópicos, como os cursos que
a comunidade reivindica.
Sr. Presidente, a luta para implantar universidade
federal que ofereça cursos que favoreçam o desenvolvimento de potencialidades da região é uma tarefa
coletiva que exige muitos parceiros.
Como Deputado Federal, busquei apoio e parceria no Governo Federal, junto aos Ministros da Educação – Fernando Haddad e, depois, Aloizio Mercadante.
Também articulei junto aos reitores da UFPI, Arimatéia
Dantas Lopes e seu antecessor, Luiz Junior. Agora,
conseguimos elaborar um calendário de implantação
que inclui audiência pública, apreciação do projeto pelo
Conselho Universitário, inclusão na proposta orçamentária da União e, posteriormente, no plano de expansão
da UFPI, pelo Ministério da Educação.
Que seja vitoriosa nossa luta.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico.) – Concedo
a palavra ao nobre Deputado Felipe Maia, para uma
Comunicação de Liderança, pelo DEM. S.Exa. somará
aos 5 minutos de que dispõe como Líder os 3 minutos
para breve comunicação.
O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Cumprimento V.Exa., assim como cumprimento todos
aqueles que nos veem e nos ouvem neste momento
através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados.
Ocupo a tribuna nesta tarde de quinta-feira, Sr.
Presidente, para fazer uma reflexão sobre pontos variados, mas que se encontram no objetivo de desenvolvimento do nosso País.
Ao longo desta semana, eu diria que uma das
matérias que mais tomaram espaço na mídia nacional
foi a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
nº 565, de 2006, que se refere ao orçamento impositivo. Na terça‑feira, honrando a palavra, o Deputado
Henrique Eduardo Alves fez com que, na Comissão
Especial, fosse aprovado o texto do Deputado Edio
Lopes sobre o orçamento impositivo. E essa matéria
viria na quarta-feira, ou seja, ontem, para ser aprovada
no plenário da Câmara.
Por questões regimentais e temporais, o Presidente Henrique Eduardo Alves pediu que essa matéria voltasse à pauta na próxima terça-feira, para que
nós pudéssemos nos debruçar sobre ela, debatê-la
e aprová-la.
Eu quero, antes de mais nada, Sr. Presidente,
dizer que, diferentemente de alguns que criticam o
orçamento impositivo e acham que o ele teria alguma
conotação pejorativa ou negativa para o Brasil, eu acho
o orçamento impositivo uma das grandes vitórias que
nós teremos no Parlamento brasileiro. E eu falo em
relação ao que faço com as minhas emendas.
Eu destino as minhas emendas para o meu Estado, o Rio Grande do Norte, depois de ouvir os Prefeitos. Eu sei exatamente o que eles desejam, porque
eles ouvem os seus eleitores, os habitantes dos seus
Municípios, para depois pedir ao seu Deputado e ao
seu Senador que coloquem uma emenda para calçamento, para drenagem, para pavimentação, para a
construção de uma quadra de esportes ou de um ginásio, para a reforma de uma praça, para a aquisição
de medicamentos, para a aquisição de ambulâncias.
Enfim, sabemos exatamente qual é a necessidade do
Município ou, como se pode dizer, onde aperta o sapato daquele Município.
O fato é que alguns partidos são contrários à
aprovação do orçamento impositivo. Eu faço um apelo,
antes de mais nada, no sentido de que essas questões
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politiqueiras fiquem para trás. Num governo passado, o
PT era favorável ao orçamento impositivo, e o partido
do Governo era contrário. Agora, os partidos da Oposição e vários partidos do Governo são favoráveis, mas
o PT é contrário à aprovação do orçamento impositivo.
Eu acho que isso diminui o tamanho do Parlamento, porque nós ficamos numa barganha, numa
dependência, eu diria até numa situação de humilhação diante do Palácio do Planalto. Por exemplo, nesta
semana, foram empenhados 200 milhões de reais.
Duzentos milhões de reais foram empenhados nesta
semana, repito. Isso significa mais de 10 mil por cento a mais do que foi feito no primeiro semestre. Isso
é uma forma de o Palácio do Planalto agradar a base
aliada e acalmar os partidos da base. O problema é
que, mesmo dentro da base, existem Deputados que
receberam nesta semana 3 milhões de reais, assim
como há Deputado que recebeu 1 milhão de reais. Ou
seja, isso é uma completa degradação da relação do
Parlamento com o Poder Executivo.
Mas, na verdade, Sr. Presidente, não é essa a
questão que eu venho tratar aqui. Eu comecei pelo
orçamento impositivo, porque eu entendo que ele é
um mecanismo para se levar o desenvolvimento aos
quatro cantos do nosso País. O que me traz aqui, já
nos últimos minutos do meu discurso, é o desejo de
expressar a minha preocupação a respeito de algumas
palavras que foram ditas aqui, ao longo da semana,
por Deputados que criticavam os Governos dos seus
Estados, dizendo que estão fazendo péssimas administrações, que estão falidos, que são uma grande
decepção para a população que os elegeu.
Eu, ao assistir àqueles pronunciamentos, pensava
com meus botões se a culpa, hoje, de alguns Governos
e Prefeituras é da incompetência dos Governadores e
dos Prefeitos ou de um vício que existe na distribuição
do bolo fiscal. No nosso País, hoje, algo em torno de
67% do dinheiro fica com a União; 23%, com os Estados; e 10%, com os Municípios.
Além disso, os Municípios, muitas vezes, são obrigados a custear políticas públicas como, por exemplo,
a saúde. Eu, ao embarcar da Capital do meu Estado,
Natal, para cá, conversava com um Prefeito que dizia
que aplicava 28% do seu Orçamento na saúde. Já o
Governo Federal não aceita, ou reluta em aplicar 10%
do seu Orçamento na saúde.
Os Municípios e os Estados estão quebrados.
Quando se fala de ser Governador ou Prefeito, muitas
vezes, eu tenho dúvida sobre se é possível, se é viável, ser Prefeito ou Governador neste País, sem que
se tenha um vínculo com o Governo Federal.
É claro que o Governo Federal não é dono do
dinheiro do nosso País. Ele tem a obrigação de aju-
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dar os Prefeitos e Governadores. Mas a reflexão que
eu quero fazer... Inclusive, a Deputada que ocupou
esta tribuna era do partido da Presidente e culpava
uma Governadora do meu partido. O que ela deveria,
isto sim, era usar a sua palavra, o seu mandato para
cobrar da Presidente da República que distribuísse o
bolo fiscal; que destinasse recursos para os Estados e
para os Municípios; que acabasse com essa ganância
de arrecadação e de colocar o dinheiro no caixa para
despesas que não são para o desenvolvimento do
nosso País. Porque, quando se desenvolve um Estado
ou um Município, está se desenvolvendo o País, está
se investindo na infraestrutura, está se cavando ou se
construindo caminhos para que o nosso PIB cresça,
para que nós possamos ter geração de emprego e,
consequentemente, renda. Isso é uma cadeia com as
peças ligadas umas às outras.
Não adianta Deputados ou Deputadas virem à
tribuna criticar governantes. O que nós temos que fazer aqui é pedir um pacto de união das três esferas de
governo. Que o Executivo da União acabe com essa
ganância e distribua melhor o bolo fiscal. Que a Presidente, no momento em que anuncia os seus pactos – e
ela anunciou os pactos da responsabilidade fiscal, da
reforma política, da saúde, do transporte público e da
educação –, anuncie, para o bem do povo brasileiro,
que foi quem a elegeu, o pacto da distribuição do bolo
fiscal, para que os Governadores e Prefeitos saiam, Sr.
Presidente, do CAUC, da inadimplência, da dificuldade
em receber dinheiro público, porque, infelizmente, não
têm muitas vezes dinheiro para fechar a sua folha de
salários. E não têm, não por incompetência, não por
desvio de dinheiro público, mas porque, realmente, as
suas finanças estão comprometidas.
E, para piorar a situação, todos nós nos lembramos da abertura de mão de receitas, com a isenção
do IPI para a linha branca e os veículos. Nós não podemos deixar de lembrar da isenção que a Presidente
deu de IPI para linha branca e veículos de baixo custo,
os veículos populares, sendo que uma parcela do IPI
compõe o FPM e o FPE.
Ela, que tem 67% do bolo fiscal, deu a isenção,
mas se esqueceu de que os Governadores e Prefeitos
tiveram diminuída a sua arrecadação. Eles já estavam
quebrados, com água no pescoço e se afogaram. E se
afogaram porque ela tirou o recurso e não devolveu
com a outra mão aos Prefeitos e Governadores. Quer
tirar? Tire, mas tire dos seus 67% e restitua aos Prefeitos e Governadores.
Então, neste momento em que faço este pronunciamento, tratando do orçamento impositivo, mas
falando mesmo da minha preocupação com essa distribuição do bolo fiscal, eu quero fazer um apelo ao
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Governo Federal no sentido de que pense no futuro
do nosso País. E o futuro do nosso País passa pelas
administrações estaduais e municipais.
Nós precisamos, sim, ser estadualistas e municipalistas, porque é pelos caminhos dos nossos Municípios e dos nossos Estados que passam o desenvolvimento e o crescimento do nosso Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) – Parabenizo V.Exa. pelo brilhante discurso.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) – Passamos a palavra ao Deputado Fernando Marroni, do PT
do Rio Grande do Sul. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, aqueles que nos acompanham, ocupo esta tribuna para falar sobre a irresponsabilidade
da Polícia de São Paulo ao tratar da chacina dos dois
policiais, de sua família e do menino Marcelo.
Pelo amor de Deus, que alguém de São Paulo,
como o Governador, ou que algum Deputado daqui
ligue para o Governador ou para o Secretário de Segurança para que tratem do assunto como algo a ser
investigado, a ser avaliado, e não com opiniões de um
ou de outro policial na imprensa, ou do comandante,
cada um dizendo uma coisa.
E o pior é que a imprensa leva para os seus estúdios gente especialista para falar se tem pólvora na
arma ou se não tem pólvora na arma. Se há uma testemunha, entrevistam a testemunha para falar abertamente para as câmeras, sem saberemos de onde
saiu essa testemunha, num processo absolutamente
atabalhoado e irresponsável, gerando na população
brasileira insegurança quanto à investigação de crimes dessa natureza.
Como em qualquer outro crime, a polícia tem
que fazer a perícia, lavrar o inquérito e não se reportar à imprensa. Mas nesse caso qualquer um vai lá,
se reporta à imprensa, dá a sua opinião sobre isso e
sobre aquilo, a imprensa reproduz e faz questão de
tratar o caso como especulativo. E cada um tem uma
opinião sobre o caso, como se estivéssemos fazendo
um julgamento: se foi o menino, se não foi o menino;
se foi crime de queima de arquivo, se não foi crime de
queima de arquivo.
Não é possível que se trate temas dessa natureza no Brasil com essa irresponsabilidade por parte do
Estado e por parte da grande imprensa.
O Brasil é o país que mais mata por arma de fogo.
Quando nós discutimos aqui o Estatuto do Desarmamento, todos, este Congresso e a sociedade, foram a
favor do porte de arma. O Brasil é um dos países mais
armados do mundo. Temos 16 milhões de armas e,
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dessas, só 10% estão com as forças policiais, com as
Forças Armadas ou outras forças de segurança autorizadas. Só 10% das armas que circulam pelo Brasil
estão na mão do Estado e daqueles que devem fazer
a segurança pública. Noventa por cento das 16 milhões
de armas estão nas mãos da sociedade. São armas
furtadas, roubadas.
Aqueles que entendem que a arma é uma defesa estão completamente equivocados. A arma é para
atacar. Ela foi feita para matar e atacar. Se um bandido
chega para atacar, com uma arma em punho, quem
tem uma arma na cintura não pode sacá-la, porque
se sacar vai ser morto, vai ser exterminado. Esta é a
violência que nós vivemos no Brasil, porque é um país
que não tem controle sobre armas e não tem controle
sobre munição.
A CBC do Brasil se orgulha de produzir toda a munição para as Forças Armadas, para as polícias, para a
segurança; toda a munição brasileira é feita pela CBC,
que exporta para 40 países: 1 bilhão de receita anual
para matar! Toda a munição que circula no Brasil sai
dessa fábrica, e está circulando sem nenhum controle.
Um menino que tem o pai que porta arma como o
seu herói, que tem em casa brinquedos que são imitações de armas de fogo é, sim, capaz de ser influenciado, é, sim, capaz de acessar um site cujo produtor diz
o seguinte: “Nós não temos nada a ver com isso, nós
não temos nada a ver com a indução da morte”. Um
site com jogos de assassinos! Claro que não têm a ver,
o Estado brasileiro é que tem que regular a circulação
desse tipo de coisa, principalmente para os menores,
para os adolescentes, que são os que mais morrem
no País. A nossa juventude está sendo exterminada,
principalmente a juventude da periferia, a juventude
pobre, a juventude negra. Esses são exterminados,
num verdadeiro genocídio da futura geração.
Este Congresso tem que se debruçar novamente
sobre o tema da violência, como essa violência acontece e é tratada, porque o Estado brasileiro e especificamente o Estado de São Paulo não pode tratar a
investigação de crimes com especulações policiais. E a
imprensa também não pode divulgar especulações de
especialistas, cada um dando uma opinião sobre o fato,
que deve ser investigado, apurado e julgado por quem
de direito, não se permitindo essa espetacularização
pública que está ocorrendo em relação a esse tema.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) – Passamos a palavra neste momento ao Deputado Padre Ton.
V.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. PADRE TON (PT-RO. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
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Sras. e Srs. Deputados, estou inaugurando a tribuna na volta do recesso, quando estive em Rondônia
e, no interior, visitei várias cidades – Espigão do Oeste, Cacoal. Aproveito para parabenizar a população
de Rolim de Moura, cidade que completou 30 anos de
emancipação político-administrativa na segunda-feira.
Sr. Presidente, hoje, a Frente Parlamentar de
Apoio aos Povos Indígenas protocolou mandado de segurança para impedir a criação de Comissão Especial
para avaliar a Proposta de Emenda Constitucional nº
215, de 2000, e extinguir a deliberação por esta Casa
dessa matéria. Leva em consideração não os interesses
indígenas, mas os interesses dos Estados-membros
interessados na exploração das terras indígenas.
Recebi agora a informação de que esse mandado de segurança, que foi assinado por Deputados
do PT – a maioria era do PT –, do PSOL e do PSB,
foi distribuído para o novo Ministro do STF, Roberto
Barroso. Tenho uma esperança muito grande de que
o resultado sobre esse mandado de segurança saia
na semana que vem e, assim, possamos evitar que a
nossa Constituição seja desmoralizada.
Sr. Presidente, nossa iniciativa tem por objetivo
precaver a possibilidade cada vez mais insurgente de o
Parlamento deliberar por alteração constitucional, que
terá como consequência a subordinação dos interesses indígenas aos interesses de grupos econômicos,
interesses da política dos Estados da Federação, o que
contraria frontalmente a nossa Constituição.
A literatura jurídica produzida não deixa margem
a dúvidas. O art. 231 é intocável, uma conquista que
corrige a omissão histórica do nosso Brasil em relação
aos primeiros habitantes desta terra.
Essa é a declaração de todos os Parlamentares
que fazem parte da Frente Parlamentar em Defesa dos
Direitos Humanos. O Deputado Domingos Dutra, por
atraso, não assinou, mas apoia a medida. Quero agradecer aos advogados da Liderança do PT, na pessoa
do Dr. Alberto, que bem fundamentaram esse mandado
de segurança, que tem 50 páginas. Quero agradecer
também a outros Parlamentares que gostariam de ter
assinado, mas que, ontem à noite, tiveram que viajar.
Na semana que vem, nós vamos ter na Casa mais
de 100 lideranças indígenas novamente. O povo tem
que estar presente para que force esta Casa a votar
leis que realmente apoiem o povo brasileiro.
Na terça-feira, nós vamos ter audiência pública
com a presença do jurista Dalmo Dallari para discutir
a inconstitucionalidade da PEC 215; na quarta-feira,
vamos dar continuidade à discussão sobre o Relatório Figueiredo, que retrata o massacre que o Estado
brasileiro fez contra os povos indígenas.
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Também vamos pedir audiência ao Presidente
da Casa, Henrique Eduardo Alves, e ao Ministro Roberto Barroso, com Parlamentares e indígenas que
aqui estarão.
Pedimos sensibilidade à Comissão de Direitos
Humanos para que possa enterrar o PLP nº nº 227,
de 2012, que traz tudo que é ruim junto – a PEC 215,
a Portaria nº 303, de 2012, da AGU, também contra
os povos indígenas. Pedimos sensibilidade ao Relator.
Os indígenas se reuniram no mês passado com o Presidente da Comissão, Deputado Pastor Marco Feliciano. Pedimos sensibilidade a todos os Parlamentares
daquela Comissão.
Muito obrigado e que Deus abençoe a todos e
a todas.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) – É uma
grande ação de V.Exa., que entendemos para o bem
de nosso Brasil e dos povos indígenas.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) – Neste momento, convido a Deputada Erika Kokay para assumir
a Presidência, enquanto farei o meu pronunciamento.
O Sr. Pastor Eurico, nos termos do § 2º
do art. 18 do Regimento Interno, deixa a ca‑
deira da Presidência, que é ocupada pela Sra.
Erika Kokay, nos termos do § 2º do art. 18 do
Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Antes
de passar a palavra ao Pastor Eurico, que irá usar da
palavra no período das Comunicações Parlamentares,
pelo seu partido, o PSB, vou conceder 1 minuto, pela
ordem, para que o Deputado Assis Carvalho possa
se manifestar.
O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sra. Presidente.
Eu só queria registrar que recebi hoje, no meu
gabinete, a Dra. Lúcia Santos e os Drs. Samuel Rêgo
e Renato Leal, do Sindicato dos Médicos do Estado
do Piauí, e tivemos um longo diálogo sobre a situação
do Programa Mais Médicos.
Tenho a felicidade de ter sido Secretário de Estado
da Saúde no Estado do Piauí e ter grandes amizades
junto ao Sindicato. Dialogamos, e o próprio Sindicato
reconhece que precisa fazer alguma coisa. A situação
não pode ficar como está.
Há algumas diferenças, mas eu achei que foi uma
conversa muito sensata.
Quando era Secretário, nós tivemos a oportunidade de criar, no Estado do Piauí, a primeira carreira
médica do Brasil. Foi exatamente no Estado do Piauí,
na minha gestão como Secretário, que isso foi feito.
Portanto, quero utilizar essa nossa experiência para
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dialogar com o Governo, dialogar com as entidades
sindicais, para que nós possamos ter, neste momento, uma carreira médica nacional, mas considerando
também a necessidade que temos, Sra. Presidente, de
trabalhar esse projeto para interiorizar a saúde no nosso
País. É inaceitável, nos dias de hoje, nós termos ainda
mais de 700 Municípios onde mães de família e crianças estão morrendo por falta da promoção da saúde.
Este projeto é muito bem-vindo. Eu conclamo as
entidades médicas do nosso País a apoiá-lo. Nós não
podemos colocar as entidades contra o Estado, porque
esse projeto precisa dos médicos, e os médicos precisam da União. O trabalho em conjunto é necessário
para que nós possamos salvar homens e mulheres
humildes que lamentavelmente estão perdendo a vida
no interior do nosso grande País.
Quero louvar a presença do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, que esteve hoje conosco fazendo um bom diálogo, com uma vontade muito grande
de fazer um bom debate, contribuindo para que nós
possamos fazer com que esse projeto seja vitorioso.
Era isso, Sra. Presidente. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Parabéns
pelo pronunciamento, Deputado Assis Carvalho, do
Piauí.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sra. Presidente, na tarde desta quinta-feira, recebi em meu gabinete uma comitiva de médicos do meu
Estado, o Piauí. A Dra. Lúcia Santos e os Drs. Samuel
Rêgo e Renato Leal me procuraram para obter maiores
informações e esclarecer dúvidas sobre o Programa
Mais Médicos, lançado em julho pelo Governo Federal.
Em nossa conversa, expliquei aos doutores a importância desse programa para a melhoria na saúde da
população brasileira. Além disso, como membro suplente da Comissão Mista destinada a analisar a Medida
Provisória nº 621/13, sugeri o diálogo como a melhor
forma de resolver os impasses relativos ao Programa.
A comitiva solicitou, então, o meu apoio para que
eu possa mediar, junto ao Governo, o diálogo sobre
esse programa tão importante para o nosso País.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Passo a
palavra neste momento, por 10 minutos, ao Deputado
Pastor Eurico, que utilizará o tempo de Comunicações
Parlamentares representeando o seu partido, PSB.
O SR. PASTOR EURICO (PSB-PE. Sem revisão
do orador.) – Sra. Presidente, gostaria de saudar V.Exa.
e os demais companheiros e companheiras aqui presentes e de dizer da nossa felicidade em mais uma vez
usar a tribuna desta Casa para informar aos nossos
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nobres pernambucanos as nossas atividades aqui,
principalmente quando está em discussão a questão
das emendas parlamentares, o tratamento das emendas impositivas.
Essa é uma discussão que entendemos ser de
bom proveito para todos, até porque há muitas dificuldades para nós Parlamentares, que temos anunciado
para toda a população que dispomos atualmente de
15 milhões de reais para aplicar nas cidades, nos Estados. Lamentavelmente, às vezes, as pessoas nos
questionam: o que está sendo feito pelo Estado, pelas cidades? O que está sendo feito pela população?
Eu aproveito para, neste momento, informar que,
desde que aqui cheguei, destinamos emendas para diversos setores da sociedade, e relatar alguns desses
Municípios e entidades para as quais as destinamos.
Na área da saúde, a primeira emenda que indicamos quando chegamos foi para o Hospital Evangélico de Pernambuco, no valor de 1,8 milhão de reais
– emenda de 2011 para o exercício de 2012. Para o
IMIP – Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, em Pernambuco, 300 mil reais; para
o Hospital de Câncer de Pernambuco, 300 mil reais;
para o PROCAPE – Pronto Socorro Cardiológico de
Pernambuco, da Universidade de Pernambuco, 300 mil
reais; para a Fundação Altino Ventura, 300 mil reais.
Essas foram as emendas aplicadas. Alguns desses
destinatários já tiveram o direito de receber.
Também apresentamos: para a Prefeitura de Taquaritinga do Norte, para aquisição de ônibus escolar, 250 mil reais; para a Prefeitura de Jaboatão dos
Guararapes, 500 mil reais; para a Prefeitura de Altinho,
também para aquisição de ônibus escolar, 300 mil reais; para a Prefeitura de Petrolina, para obras de infraestrutura, 500 mil reais; para a Prefeitura de Cumaru,
para aquisição de ônibus escolar, 250 mil reais; para
a Prefeitura de Cortês, para obras de infraestrutura,
300 mil reais.
Para o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, para construção de unidade de cartório eleitoral,
indicamos 200 mil reais; para a SENAD, para construção de um centro de recuperação de dependentes
químicos no Estado de Pernambuco, 2,7 milhões de
reais; para o Instituto Geração da Hora, 1,5 milhão de
reais; para a Secretaria de Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos de Pernambuco, 2 milhões de reais
mais 1 milhão de reais; para o Ministério da Integração
Nacional 1,5 milhão de reais e, para o Ministério da
Agricultura, mais 1 milhão de reais.
Entre as emenda extraorçamentárias, indicamos:
para Cortês, para aquisição de máquina patrulha mecanizada, 580 mil reais; para Goiana, 300 mil reais; para
Carpina, para construção de muro de arrimo, 500 mil
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reais; para Tupanatinga, 382 mil reais; para Bonito, 686
mil reais; para São Lourenço da Mata, 500 mil reais;
para Sertânia, 520 mil reais; para Serrita, 529 mil reais; para Palmares, 300 mil reais; ainda para Palmares,
200 mil reais; para Moreno, 450 mil reais; para Santa
Maria da Boa Vista, 490 mil reais.
Dessas emendas, lamentavelmente, só algumas
foram atendidas até o presente momento.
Com relação ao Ministério da Integração, nós
aproveitamos para destacar que esse 1,5 milhão de
reais foi aplicado na compra de tratores agrícolas para
atender 11 cidades. Onze cidades serão beneficiadas
com um trator agrícola. Os tratores já estão em Petrolina, na CODEVASF, esperando o momento em que o
Ministro irá entregá-los. Podemos enumerar ainda as
cidades de Araripina, Betânia, Bom Conselho, Cabrobó, Carnaíba, Flores, Floresta, Lagoa Grande, Ouricuri
e Parnamirim.
Também indicamos mais seis poços artesianos,
que estão sendo construídos em Arcoverde, Exu, Pesqueira, Santa Maria de Boa Vista, São José do Egito
e Sertânia.
Das novas emendas que apresentamos também
para este exercício, queremos destacar que estamos
indicando 57 poços artesianos para a área da seca de
Pernambuco. São três poços para as cidades de Bezerros, Brejo da Madre de Deus, Cabrobó, Custódia,
Dormentes, Exu, Flores, principalmente no povoado
denominado Fátima, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Salgueiro, Santa Cruz de Malta, Santa Cruz
do Capibaribe, Santa Filomena, Santa Maria da Boa
Vista, Sertânia, Tabira, Toritama e Triunfo. Para essas
cidades, estamos indicando três poços, já aprovados
no Ministério da Integração.
Ainda junto ao Ministério da Integração, mais
14 cidades estamos indicando para receber um trator
agrícola na área do Sertão, onde temos distribuição
das águas do São Francisco, em boa parte daquela
área ligada à CODEVASF. Estamos indicando mais 14
cidades que posteriormente informaremos aqui.
Ainda estamos indicando para a Secretaria de
Turismo do Estado de Pernambuco o valor de 7,2 milhões de reais. Colocamos nossas emendas da seguinte
forma: Associação de Imprensa de Pernambuco, 250
mil reais; Polícia Militar de Pernambuco, 250 mil reais;
Vitória de Santo Antão, 500 mil reais; Chã de Alegria,
250 mil reais; Goiana, 300 mil reais; Palmares, 300 mil
reais; Carpina, 300 mil reais; Bonito, 600 mil reais; Moreno, 700 mil reais mais 300 mil reais para o povoado
de Bonança, ligado a Moreno, importando 1 milhão de
reais; Ribeirão, 500 mil reais; Surubim, 300 mil reais;
Abreu e Lima, 500 mil reais; Escada, 300 mil reais; Petrolina, 300 mil reais; Jaboatão dos Guararapes, 500
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mil; Gameleira, 250 mil reais; Bezerros, 250 mil reais;
Araçoiaba, 250 mil reais; Camaragibe, 300 mil reais.
Aproveitamos para informar que, na área da saúde, estamos indicando, para o IMIP, mais uma emenda
de 300 mil reais; para o PROCAPE, que atende todo
o Estado de Pernambuco, 300 mil reais; para o Hospital de Câncer, que atende também todo o Estado de
Pernambuco, 300 mil reais; para o Hospital Evangélico
de Pernambuco, mais 500 mil reais; para o Hospital do
Tricentenário, em Olinda, 250 mil reais; para a Fundação Altino Ventura, referencial internacional na área de
oftalmologia, 1 milhão de reais; e, para a construção
do Hospital da Mulher do Recife, 1 milhão de reais.
Essas emendas foram colocadas. Nossa preocupação paira exatamente sobre a questão do orçamento impositivo, que está sendo discutido nesta
Casa. Lamentavelmente, a população nos questiona
o que está sendo feito. Estamos mostrando aqui que
estamos indicando emendas. A nossa luta é para que
seja feita alguma coisa em cada Município, porque
em todo o Estado tivemos votos da população, que
precisa, é carente.
Nós temos que fazer alguma coisa. Entendo que
não só a minha pessoa, mas todos os Parlamentares
têm lutado para fazer alguma coisa em seus Estados.
Está aqui o Deputado Domingos Dutra e a Deputada
Erika Kokay, que têm sido heróis nessa luta, e tantos
outros que têm feito isso. Nós temos esta dificuldade:
apresentamos emendas, mas, lamentavelmente, poucas vezes, muitos casos não são atendidos.
Entendemos que há problema com os Municípios
referente ao CAUC – Cadastro Único de Convênios,
mas também há a questão governamental. Precisamos rever essa situação, porque as emendas estão no
Orçamento e são aprovadas aqui. Lamentavelmente,
precisa ser feito algo em prol dessas cidades.
Nós temos que lutar por essa causa. Entendemos que fomos convocados pela população, quando
eleitos, para trabalhar em prol da sociedade. É claro
que temos a responsabilidade legislativa, mas também
temos a responsabilidade social: as cidades estão carentes; o povo precisa; alguma coisa tem que ser feita
na área de saúde, educação, segurança pública. São
situações adversas que temos neste Brasil. Precisamos lutar para que a sociedade viva melhor.
Lamentamos que muita coisa negativa tem ocorrido em alguns lugares. Há muitos sofrimentos espalhados por este Brasil, mas este Congresso está em
luta pelo bem da sociedade.
Às vezes, pagamos, Deputada, um preço muito
caro, com críticas, Parlamentares que somos, mas
entendemos que o nosso trabalho aqui é feito com
seriedade. Os Deputados têm compromissos com o
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povo. Lamentamos esses impasses na questão administrativa governamental. Estamos lutando. Faço
questão de apresentar nossas atividades. Posteriormente, mostraremos aqui para onde indicaremos mais
14 tratores agrícolas em Pernambuco.
Essa tem sido a nossa missão. Estamos aqui respaldados pelo voto da população; estamos aqui para
trabalhar em prol do povo.
Sra. Presidente, agradeço a oportunidade e parabenizo V.Exa. e todos os companheiros que têm lutado
pelo bem da sociedade.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Obrigada,
Deputado Pastor Eurico.
A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Eu gostaria
de chamar, para uma breve comunicação, o Deputado
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, que disporá do
tempo de 3 minutos.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Deputada
Erika Kokay, em primeiro lugar, eu quero manifestar
minha solidariedade ao Deputado Simplício Araújo, do
PPS, pela sua bravura, por um mandato comprometido, por um mandato aguerrido, que honra o povo do
Maranhão e honra mais ainda a população da região
do Mearim, especificamente o Município de Pedreiras.
Tenho certeza de que o PPS está bastante satisfeito
com a ação destemida do Deputado Simplício.
O Deputado Simplício deve continuar na mesma
batida, falando as verdades de um Maranhão sofrido.
E não são invenções, porque agora mesmo o IPEA fez
uma divulgação sobre o IDH, e infelizmente o Maranhão continua sendo o Estado mais pobre do Brasil.
Sra. Presidenta, há um ditado popular que diz:
“Antes tarde do que nunca”. Pois bem. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, devolveu ao
Tribunal Superior Eleitoral o processo de cassação
da Governadora do Maranhão e do Vice, com um parecer inquestionável, com um parecer fundamentado,
que revela o abuso do poder político, o abuso do poder
midiático e o abuso do poder econômico da Governadora, nas eleições de 2010.
Só para que V.Exa. e o público tenham noção,
979 convênios foram celebrados, às vésperas das
eleições, em um valor de 391 milhões de reais. Parte
desse dinheiro foi liberada em 24 horas e em 48 horas, combinando com o período vedado, e o restante
foi liberado durante o período em que isso é proibido
pela legislação eleitoral.
A Governadora Roseana e o seu grupo manobraram, protelaram, até que o Relator do caso, o Ministro Arnaldo Versiani, vencesse o seu prazo como membro do
Tribunal Superior Eleitoral. No lugar de Versiani, o grupo
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Sarney colocou uma advogada da sua campanha eleitoral,
para tentar melar o jogo e melar o julgamento. No entanto,
embora tardiamente, eu espero que o TSE marque rapidamente esse julgamento, para que a gente tenha justiça.
A primeira justiça será com o povo do Maranhão,
que ficou privado de um Governador eleito legitimamente, o Governador Jackson Lago, eleito em 2006, e que
foi injustamente cassado por acusações falsas, com
provas manipuladas, por um placar de quatro a três.
Neste ponto, junto ao meu pronunciamento um
outro ditado religioso, que diz: “Deus é justo”. O Jackson
Lago, que faleceu de angústia, faleceu pela injustiça de
uma cassação e que deve estar no céu, neste momento, deve estar orando e dizendo assim: “Deus é justo.
Cassaram‑me injustamente. Agora a caçadora vai ser
cassada justamente”. Ela vai ser cassada pelo abuso
do poder econômico, pelo abuso do poder de mídia,
pelo abuso do poder político nas eleições de 2010.
Eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral marque, brevemente, esse julgamento, para que o Maranhão se sinta legitimado para voltar às urnas – ou que
seja pela Assembleia Legislativa – para escolher um
Governador sem a mancha da corrupção, do abuso do
poder político, do abuso do poder econômico.
Depois do julgamento da Ação Penal 470, depois
que o Demóstenes foi cassado, eu não posso compreender que a Roseana Sarney escape. Se ela escapar, vai
ficar na mídia brasileira, na mente do povo que o Sarney
é Deus, está acima do Papa. Porque, se o Demóstenes
foi cassado, se vários Deputados foram cassados agora e condenados pelo Supremo, diante dessas provas
do Procurador… São provas, são convênios. São 970
convênios celebrados às vésperas das eleições, com a
liberação de quase 400 milhões de reais para comprar
voto. Portanto, a Sra. Roseana Sarney não merece estar
onde está, até porque ela não governa.
O Maranhão não tem governo. O Maranhão não
tem direção. Basta ver os indicadores sociais, a quantidade de maranhenses morando em casas cobertas
de palha, em casa tapada de palha, a quantidade de
maranhenses tomando água de cacimba, água de
riacho, a quantidade de maranhenses carregando a
produção nas costas de jegues.
Portanto, parabéns ao Procurador-Geral da República. Eu espero que o TSE marque, brevemente,
esse julgamento histórico, para a gente vingar a honra
do povo maranhense.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Domingos Dutra,
a Sra. Erika Kokay, nos termos do § 2º do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Izalci, nos
termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Izalci) – A próxima oradora
é a Deputada Erika Kokay, que falará pelo PT. S.Exa.
disporá de 5 minutos.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da
oradora.) ‑ Sr. Presidente, venho aqui falar sobre a Lei
Maria da Penha, que fez aniversário no dia de ontem, e
dizer que a população deste País, segundo pesquisas
recentemente desenvolvidas, tem consciência de que
existe uma lei que é considerada a terceira melhor lei
de todo o mundo, no que diz respeito à eliminação da
violência doméstica contra as mulheres.
A Lei Maria da Penha, para além de tantas coisas, amplia o universo do entendimento do que sejam
relações violentas e estabelece outros tipos de violência que não deixam marca na pele, mas que deixam
marca indelével na própria alma: a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência moral. Além
disso, ela significa uma concepção da sociedade de
que as mulheres têm que viver dentro de uma cultura
de paz e não podem, por serem mulheres, carregar
uma dor que despersonaliza, uma dor que transforma
o universo absolutamente privilegiado para o exercício
das identidades, que é o universo doméstico, em um
centro de tortura.
A violência doméstica despersonaliza, desfulaniza, faz com que as mulheres acabem se esvaziando
enquanto pessoas e, ao olharem dentro de si mesmas,
percebam, muitas vezes, que viraram o espelho do desejo do homem e não uma pessoa inteira.
Isso é consequência e pedaço do colonialismo, da
escravidão, que desumaniza de forma absolutamente
literal, e também da ditadura existente na nossa contemporaneidade.
Por isso, Sr. Presidente, penso que é extremamente injusta a discussão de redução dos Ministérios
que tem tomado as páginas dos nossos jornais. Digo
isso porque a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que tem status de Ministério, foi absolutamente
fundamental para que, primeiro, nós construíssemos a
própria lei. A própria lei foi precedida de uma discussão
capitaneada e coordenada pela SPM, durante mais de
2 anos, para que ela se formatasse e pudesse ter a
completude que hoje ela carrega de encarar, inclusive,
que violência doméstica não é crime de menor potencial ofensivo, mas é destruidora, na própria identidade
de gênero e, ao mesmo tempo, é algo que tem que
ser eliminado, para que nós possamos bater no peito
e dizer que vivemos em uma verdadeira democracia.
E não só a SPM, mas também a Secretaria de
Direitos Humanos, que também tem status de Ministério, tem sido fundamental para resgatar uma lógica
de que direitos humanos significam a possibilidade de
vivermos enquanto seres humanos, com a peculiari-
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dade de termos consciência de nossas próprias vidas,
podermos pegá-las pelas mãos e transformá-las.
Foi a Secretaria de Direitos Humanos que fez com
que nós aprovássemos aqui o mecanismo de combate à
tortura em todas as instituições de longa permanência.
Foi a Secretaria de Direitos Humanos que fez com que
nós tivéssemos aqui a sensibilidade para aprovarmos
a Comissão da Verdade, que tem feito com que este
País arda na verdade, para que possa curar os seus
hematomas de uma etapa em que o Brasil foi arrancado dos brasileiros e das brasileiras.
Portanto, esses Ministérios, que foram criados
pelo Governo Lula, são fundamentais para que nós
possamos instaurar neste País uma cultura de igualdade de direitos, para que possamos resgatar os princípios, inclusive da Revolução Francesa: a liberdade, a
igualdade e a fraternidade, que significa solidariedade
e que precisa existir com centralidade, para que nós
tenhamos um país onde não tenhamos medo de que
nossos filhos e filhas não voltem para casa.
Sr. Presidente, nós não podemos permitir que
se coloquem em risco Ministérios que cumprem essa
função e que têm a lógica da transversalidade, porque
política de igualdade de direitos entre homens e mulheres tem que perpassar o conjunto das políticas públicas, bem como políticas de igualdade racial e políticas
de defesa dos direitos humanos têm que perpassar o
conjunto das outras políticas. Por isso, não podem estar subordinadas a outro Ministério que não seja o Ministério apto e com a singularidade do exercício dessa
transversalidade e do desenvolvimento dessa política.
Nesse sentido, é preciso entender que a discussão
de redução de Ministérios não pode ser uma discussão matemática. Este País clama por igualdade; este
País clama por fraternidade; este País clama por uma
cultura de paz, e somente esses Ministérios podem –
e devem – desenvolver todas essas funções.
Por fim, venho aqui também para dizer que a Lei
Maria da Penha, que resgata esse critério da igualdade, é absolutamente fundamental ser internalizada no
nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que possamos ter uma outra realidade no nosso País.
É preciso também considerar que esses direitos
têm que se refletir no orçamento discutido nesta Casa.
Discute-se aqui muito o orçamento impositivo. Eu diria:
antes do orçamento impositivo, façamos o orçamento
participativo. Façamos uma discussão para que a própria
população possa dizer, de forma impositiva, mas a partir
da sua própria participação, como quer que os recursos
públicos sejam utilizados em seu próprio benefício.
Antes de discutirmos aqui o orçamento impositivo, é preciso que asseguremos o que já está estabelecido enquanto prioridade absoluta, como os direitos

Agosto de 2013

de crianças e adolescentes, que estão estabelecidos
como prioridade absoluta, inclusive do ponto de vista
orçamentário.
Ora, como é possível falar de orçamento impositivo, como se fosse apenas um ato do Deputado ou
da Deputada, e não considerar a necessidade de termos uma democracia participativa mais altiva, na qual
a própria população possa dizer onde quer colocar os
recursos públicos e na qual possamos assegurar que
o que está previsto na Constituição possa se transformar em realidade, que crianças e adolescentes sejam
prioridades absolutas neste País?
Por isso, Sr. Presidente, encerro dizendo que o
orçamento impositivo não dialoga com o que vem das
ruas, onde a população questiona a representação,
onde a população questiona esta democracia representativa, onde a população – e as pesquisas também
indicam isso – exige uma reforma política.
Nós precisamos aumentar a democracia participativa, para dialogar com as ruas e para dizer que
este Parlamento tem que se submeter no dia a dia a
esta demanda legítima de uma população que ainda
quer ver se consolidar uma democracia em construção.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) – Agrademos
a V.Exa. as palavras, sempre preocupada em produzir
o melhor para o Brasil.
Durante o discurso da Sra. Erika Kokay, o
Sr. Izalci, nos termos do § 2º do art. 18 do Re‑
gimento Interno, deixa a cadeira da Presidên‑
cia, que é ocupada pelo Sr. Pastor Eurico, nos
termos do § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) – Concedo
a palavra ao nobre Deputado Izalci, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB. V.Exa. dispõe de
6 minutos.
O SR. IZALCI (PSDB-DF e como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho mais os 10
minutos das Comunicações Parlamentares.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu quero aqui
manifestar a posição do PSDB com relação aos fatos
divulgados pela mídia a respeito do cartel do metrô em
São Paulo e no Distrito Federal, mas que, na realidade, existe também em Pernambuco, na Bahia, no Rio
Grande do Sul. Não sei por que só foram divulgados
os casos ocorridos nas cidades e Estados administrados pela oposição.
Mas, diferentemente do que ocorre normalmente nesta Casa, o PSDB já protocolizou, na Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle, requerimento
assinado pelo Líder do PSDB e pelos membros da
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Comissão solicitando realização de audiência pública
para a qual serão convidados o Presidente do CADE,
Sr. Vinícius Marques de Carvalho, e representantes
das empresas Siemens, Alstom, CAF, Mitsui e Bombardier para prestarem esclarecimentos relacionados
a essa questão.
O PSDB não admite isso e não vai esconder absolutamente nada. O PSDB, como foi dito aqui pelo
nosso Líder, quer a apuração de uma forma transparente. O PSDB vai contribuir e exige uma apuração
em relação a isso.
Então, o requerimento para realização dessa audiência pública já foi protocolizado. Espero que consigamos marcá-la o mais rápido possível.
Quero aproveitar este tempo de Liderança e de
Comunicações Parlamentares para ler um artigo divulgado pelo jornal O Globo, do jornalista Merval Pereira, que diz:
“Corrupção e democracia
Outro dia escrevi aqui na coluna, a propó‑
sito das investigações sobre a formação de um
cartel de empresas estrangeiras na construção
do metrô paulista, que ‘o pior dos mundos para
a democracia seria se ficar provado o que os
petistas chapa‑branca já dão como certo nos
blogs e noticiários oficiais: que o esquema se‑
ria uma espécie de irrigação permanente de
dinheiro ilegal para as campanhas eleitorais
dos tucanos desde o governo Covas’.
Foi o que bastou para que esses mesmos
pseudojornalistas a serviço do governo petis‑
ta distorcessem minhas palavras, atribuindo
a mim” – a Merval Pereira – “a tese de que as
acusações contra o PT são boas para a demo‑
cracia, e as contra o PSDB seriam prejudiciais.
Para um leitor de boa-fé está claro que
não tratava da corrupção em si, mas da maneira como ela fora praticada. Uma coisa são
casos de corrupção de agentes políticos isolados, que acontecem em todos os países,
outra bem diferente é a organização política
se transformar em criminosa para garantir recursos ilegais para a manutenção do poder.
A ação individual de um político desonesto é menos danosa para a democracia do
que a de um grupo político organizado, que
se utiliza dos esquemas de poder a que chegou pelo voto para se eternizar nele. Foi o que
aconteceu justamente no mensalão do PT.
Se as investigações do caso Siemens
em São Paulo levarem à conclusão de que o
PSDB montou um projeto de poder em São
Paulo desde o governo Covas, passando por
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Geraldo Alckmin e José Serra, financiado pelo
desvio de verbas públicas, estaremos diante de
uma manipulação política com o mesmo significado, embora com alcance regional, enquanto
o mensalão tentou manipular nada menos que
o Congresso Nacional.
Na definição do presidente do Supremo,
Ayres Britto, no julgamento do mensalão, ‘(…)
sob a inspiração patrimonialista, um projeto de
poder foi feito, não um projeto de governo, que
é exposto em praça pública, mas um projeto
de poder que vai além de um quadriênio quadruplicado. É um projeto que também é golpe
no conteúdo da democracia, o republicanismo,
que postula a renovação dos quadros de dirigentes e equiparação das armas com que se
disputa a preferência dos votos’.
Segundo outro ministro do STF, o decano
Celso de Mello, ‘há políticos, governantes e legisladores que corrompem o poder do Estado,
exercendo sobre ele ação moralmente deletéria, juridicamente criminosa e politicamente
dissolvente’.
Não há nada, no entanto, até agora, que
aponte para um esquema dessa envergadura, pelo menos na parte da documentação do
processo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) a que tive acesso. Há,
aliás, indicações claras de que o acordo de
leniência entre a Siemens e o CADE se destinava a investigar as ações daquela empresa
na formação de cartel ‘no Brasil’ todo.
Não há explicações para o fato de a investigação estar limitada a São Paulo e ao Distrito
Federal, quando os diretores da Siemens citam
contratos de trem e metrô em sete estados. Em
cinco deles, a empresa responsável é a estatal
federal Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU). São citados contratos da CBTU que
foram vítimas do cartel em Salvador, Recife,
Fortaleza, Porto Alegre e Belo Horizonte.
O PSDB considera que ao escolher dois
estados governados por partidos de oposição
(PSDB em São Paulo e DEM no Distrito Federal na época) para investigar, o CADE assumiu
um viés político.
Outro fato importante é que pessoas que
tiveram acesso às mais de 1.500 páginas do
inquérito garantem que os documentos, depoimentos e trocas de e-mails de executivos
da Siemens em poder do CADE não citam
uma única vez o PSDB e o governador Geraldo Alckmin.
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Os delatores premiados da empresa também não citam nominalmente em nenhum
momento os funcionários públicos da CPTM
ou do Metrô como praticantes de atos ilícitos
como recebimento de propinas e comissões
em licitações públicas.
Como o CADE cuida apenas da parte referente à tentativa de neutralizar a competição
nas licitações públicas, outras investigações do
Ministério Público e da Polícia Federal revelarão mais detalhes da formação do cartel, que
a Siemens praticou em mais de uma centena
de países.”
Sr. Presidente, esse texto que acabei de ler é do
jornalista Merval Pereira e foi publicado pelo jornal O
Globo.
O que reforça o requerimento de realização de
audiência pública a que me referi é o fato de o PSDB
não admitir isso e querer esclarecimento.
É bom, no caso do Distrito Federal, também lembrarmos que aqui se iniciou o processo do metrô no
Governo Joaquim Roriz, depois passou pelo Governo Cristovam, depois veio o Governo Arruda e agora
veio o Governo Agnelo. Durante todo esse período, a
Siemens tem mantido o contrato de manutenção. E é
bom lembrar que hoje quem cuida do metrô aqui no
Distrito Federal é o Vice-Governador Tadeu Filippelli.
No Governo Roriz, o responsável pelo metrô também
era o atual Vice‑Governador, Tadeu Filippelli, da coligação PT-PMDB.
O PSDB não vai admitir que, para mudar o foco
daquilo que está sendo discutido aqui claramente, que
é o mensalão – caso que o Supremo agora vai começar a julgar definitivamente –, venha um contraponto
para jogar no mesmo contexto a questão do PSDB.
O PSDB faz questão de esclarecer, diferentemente do que acontece aqui todos os dias, como o caso
da Rosemary, em que até hoje não tivemos acesso
às sindicâncias feitas com relação à operação Porto
Seguro. Eu, particularmente, tive acesso à sindicância
feita no MEC, e nela ficou clara a existência de compras
de pareceres e de diversos outros desvios, como, inclusive, a compra de certificação de curso de segundo
grau para o esposo da Rosemary, que era a Chefe de
Gabinete da Presidência da República.
Não conseguimos convocar ninguém para tratar
desse assunto aqui na Câmara, diferentemente do
PSDB, que está propondo a realização de uma audiência pública, para que fique muito claro.
A minha referência, no PSDB, na política chama-se Mário Covas. Se entrei na política, foi por conhecê-lo
quando fui militante – ainda não era filiado a nenhum
partido político – na sua campanha para Presidente;
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foi pela admiração que tenho por ele, pela sua competência, pela sua honestidade, pela referência que ele
é na ética na política.
Então, nós não podemos aceitar que qualquer um
venha nivelar essas questões que estão na mídia citando Mário Covas como responsável pelo início dessa
operação, que está sendo requentada mais uma vez
na mídia, para tirar o foco da questão principal, que
é exatamente a questão do mensalão do Partido dos
Trabalhadores.
Não dá para ouvirmos, aqui deste plenário, críticas a Mário Covas. Quem o conhece sabe o caráter,
a competência, a honestidade, a ética, a luta de Mário
Covas na política. Ele é a nossa referência, e nós não
podemos aceitar esse tipo de provocação que está
sendo feita na mídia de uma forma irresponsável. Se
há realmente servidores públicos que participaram do
Governo Covas, como também aqui, ninguém tem dúvida... Eu, particularmente, conheço muito bem o Senador Cristovam. Ele mora no mesmo apartamento e é
uma pessoa honesta, o que não impede que também
no seu Governo houvesse algum irresponsável ou desonesto com relação ao metrô aqui do Distrito Federal.
Então, o PSDB faz questão de esclarecer. E nós
vamos participar dessa audiência pública, porque nós
queremos transparência nessa questão, para que o
País fique sabendo a diferença do tratamento que se
dá quando há qualquer insinuação ou denúncia contra
o PSDB. O tratamento é diferenciado. Nós queremos
apurar e realmente punir quem errou, deixando muito
claro e transparente para a população a forma como
tratamos esse tipo de questão.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) – Deputado
Izalci, parabenizamos V.Exa., que tem sido um referencial nesta Casa como representante do Distrito Federal.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA‑
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. GUILHERME MUSSI (PSD-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna parabenizar o
Município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
pelo seu aniversário de fundação comemorado todo
dia 10 de julho.
O Capitão Jacques Felix, em 1520, em missão
oficial de fundar uma Vila – Taubaté, em 1645 –, iniciou
o povoamento da zona valeparaibana, concedendo
Sesmarias. O apriosionamento de silvícolas da região
para servirem às lavouras em São Paulo e São Vicente
e a existência de trilhas indígenas para o interior mineiro e o litoral e a própria hidrografia fizeram do lugar
ponto de passagem forçada para as expedições às
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Minas Gerais, a partir do Porto de Ubatuba, para descanso e reabastecimento. O lugar, onde se acredita ter
havido uma fábrica de anzóis, ficou conhecido como
Pindamonhangaba, topônimo tupi-guarani composto
das palavras “pindá” ou “piná” = anzol, “monhang” =
fazer e “äba” = lugar.
No pequeno arraial que começava a surgir foi erguido, por volta de 1690, um templo religioso – Igreja-Matriz –, sob a invocação de Nossa Senhora do Bom
Sucesso, cuja construção foi atribuída a Antônio Bicudo
Leme e Brás Esteves Leme. O Padre João de Faria Filho, que teve ação determinante na construção daquela
igreja, fez-se vigário naquele mesmo ano. Nasceu assim a Freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso,
ligada à Vila de Taubaté. Começava a se concentrar
no bairro uma alta aristocracia rural desejosa de que
fosse criada a Vila de Pindamonhangaba. No entanto,
conforme Lei da Coroa Portuguesa, na época não poderiam existir vilas – municípios – a menos de 5 léguas
uma das outras e, devido à proximidade de Taubaté, o
desejo de emancipação não poderia ser concretizado.
O Padre Fialho, que encontrou a povoação já
formada, preparou o movimento emancipador em relação a Taubaté na segunda metade do ano de 1703,
movimento de que participaram Pedro Taques, Coronel
Salvador Fernandes Furtado, Bicudo Leme e seu filho
Manoel da Costa Leme.
O movimento revolucionário forçou a criação do
Município, por vontade de seu próprio povo, reconhecido por carta régia da Rainha D. Catarina, em 10 de
julho de 1705, com o nome de Nossa Senhora do Bom
Sucesso de Pindamonhangaba.
Terminada a mineração, que ia além da Mantiqueira, e o pequeno ciclo da cana-de-açúcar na região, tiveram início, no século XIX, as atividades escravocratas
com o ciclo do café, quando os grandes latifundiários
conquistaram títulos de nobreza – Barão Homem de
Melo, 1º e 2º Barões de Pindamonhangaba, Barão de
Rameiro, Barão de Itapeva, Barão de Lessa e outros.
Essa sociedade formou a Guarda de Honra do
Príncipe Regente, que se fez representar no Grito do
Ipiranga. Foi elevada a cidade com o nome de Pindamonhangaba pela Lei nº 17, de 3 de abril de 1849, e
a Comarca em 1858, mas logo suprimida. A comarca
somente voltou a ser criada em 1877 pela Lei nº 27, de
7 de maio. O primeiro Prefeito, empossado em 1836,
foi o Sargento-Mor Oliveira Bueno de Godoy Moreira.
Com a abolição da escravidão, a cidade foi duramente atingida por não estarem seus fazendeiros
preparados para o regime de trabalho livre – a lavoura
decaiu e as extensas propriedades foram retalhadas,
começando uma fase de cidade morta. O ritmo ascensional do progresso somente foi retomado após 1940,
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com a rizicultura, produção agropecuária e, mais tarde,
com atividades industriais.
Pelo exposto, parabenizo a cidade de Pindamonhangaba por mais 1 ano de fundação e solicito a
V.Exa. que este discurso seja publicado nos órgãos de
comunicação da Casa.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, 11 de agosto comemora-se o Dia
do Estudante. Nada mais apropriado do que abordar,
neste momento, questões de suma importância para
esse segmento social: as oportunidades para o primeiro
emprego e para a capacitação profissional.
No nosso modo de ver, tudo passa pela educação.
Lutamos bravamente para deixar de lado os estigmas
de uma sociedade subdesenvolvida. E não há melhor
maneira de provar que somos grandes e capazes do
que por meio da educação. É ela que proporciona a
ampliação do conhecimento e o debate das ideias,
aspectos tão fundamentais para que as mudanças
ocorram em nossa sociedade.
Às vezes é mais fácil e até cômodo apontar apenas os problemas e defeitos apresentados pelo sistema
educacional brasileiro. Não há, evidentemente, como
ignorar as dificuldades enfrentadas por estudantes e
docentes, que, desprovidos de uma estrutura adequada,
acabam sendo irreversivelmente prejudicados. Porém,
ao contrário do que se pensa, Srs. deputados, temos
ao nosso alcance ferramentas educacionais de qualidade que são ofertadas gratuitamente por programas
do Governo Federal, mas que, infelizmente, são pouco
conhecidas e utilizadas pela população.
Apresenta-se nesse contexto um problema que
não parte apenas do sistema, mas também dos seus
integrantes. É por isso que essas palavras voltam-se
aos estudantes, e é imprescindível que sejam abertas discussões sobre os aprimoramentos necessários
ao segmento. Afinal, o papel do aluno e seus anseios
são base para a construção de um ambiente favorável.
A iniciativa governamental referenciada anteriormente é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego – PRONATEC, que, por meio dos
institutos federais de educação, ciência e tecnologia,
centros federais de educação tecnológica, entidades do
Sistema S e também de instituições de ensino superior
privado, proporcionam cursos gratuitos de formação
profissional. São oferecidas aos alunos as seguintes
condições: gratuidade de cursos que no mercado chegam a custar cerca de R$7,5 mil; auxílio-alimentação;
vale-transporte; e material didático. Segundo o Ministério da Educação, em 2013 serão disponibilizadas
aproximadamente 85 mil vagas somente no Paraná.
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Apesar dessas condições, Srs. Deputados, as
instituições que oferecem a formação pelo PRONATEC
têm dificuldades em preencher as vagas oferecidas.
No Município de Apucarana, no Norte do Paraná, por
exemplo, foi realizado um plantão de 8 horas após o
prazo de inscrição para tentar completar metade das vagas ainda disponíveis após o termino do prazo regular.
Temos, então, duas situações: estudantes e programa. A ação precisa ser conjunta e organizada para
reverter esse quadro. Pois com um mercado ávido e
com limitações em razão da existência de profissionais
sem formação, o ensino técnico é uma oportunidade
ímpar para quem almeja ser contratado com possibilidades de crescimento.
Embora exista esse quadro problemático, desde sua criação, em 2011, o PRONATEC já atendeu a
mais de 2,5 milhões de brasileiros. A meta, até o ano
que vem, Sr. Presidente, é oferecer cursos técnicos e
de formação inicial e continuada a 8 milhões de estudantes e trabalhadores.
O cenário é totalmente favorável. Por isso, a missão é fazer com que o programa seja difundido.
Aproveito o momento para convidar os estudantes
a fazer parte desse processo de construção de um país
mais justo e igualitário através da educação. A oportunidade está diante de nós e não podemos deixá-la
passar. O PRONATEC poderá fazer a diferença em
suas vidas profissionais. Poderá transformar sonhos
em realidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. DR. JORGE SILVA (PDT-ES. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em 2012, o Espírito Santo foi palco
de mais de 1.400 assassinatos, sendo que o Município
de Serra foi o primeiro colocado em número absoluto de mortes. E as cidades de Cariacica, Vila Velha e
Vitória o seguem nesse lamentável ranking em que a
violência tem como principais motivações de discussões banais a acertos de contas no mercado do crime.
De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, a redução da violência tem-se
revelado lenta, em especial pelo fato de que em 2012
não se conseguiu nem repetir o ritmo decrescente dos
anos anteriores.
E o aumento da criminalidade se fundamenta em
grande parte na indústria das drogas, que se alastra
de modo febril, mas cujas vítimas têm cor, gênero e
idade: a maior parte dos afetados são negros, mulheres e jovens.
Especialistas enxergam verdadeiro estado epidêmico de violência no Espírito Santo, o que já havia
provocado declaração, em 2011, de que os índices se
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assemelhavam à queda mensal de um Boeing lotado
em território capixaba.
Ainda de 2011, a SESP divulgou informações
sobre o registro de cerca de 25.700 ocorrências de
furtos e roubos, e a Polícia Civil contabilizou mais de
6.200 furtos e roubos de veículos em todo o Estado.
Em comparação com as metrópoles de São Paulo
e Rio de Janeiro, a taxa de roubos e furtos para cada
cem mil habitantes é especialmente espantosa: no
Espírito Santo, 908; no Rio de Janeiro, 660; em São
Paulo, 755.
Considerando-se que, em relação apenas ao comércio da Grande Vitória, o índice de assaltos cresceu
mais de 15% de 2010 para 2011, compreende-se por
que muitos estabelecimentos adaptaram seus horários
de funcionamento, fechando as portas mais cedo por
causa da violência.
Sras. e Srs. Deputados, não por outro motivo, no
Mapa da Violência 2012 o Espírito Santo aparece atrás
apenas do Estado de Alagoas no número de homicídios.
E os níveis de segurança pública não dão mostras de
melhoria em curto ou médio prazo.
Em estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPEA, vê-se que a violência
tem vitimado jovens em impressionante velocidade,
redundando em redução na expectativa de vida, que
no Espírito Santo se traduz na diminuição de mais de
2 anos entre pessoas na faixa etária entre 15 e 29
anos, ultrapassando cálculos relativos a Estados como
Bahia, Ceará e Paraíba.
Estima-se que o círculo vicioso realimentado por
carência de políticas públicas e envolvimento no crime
representa prejuízo de milhões ao Erário, milhões que
deveriam estar sendo investidos em ações de combate
à criminalidade.
Precisamos lembrar, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, que por trás de tantos números e indicadores estão pessoas, pessoas que precisam ser, urgente
e devidamente, assistidas pelo poder público estadual.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR-MT. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta semana o
Senador Alfredo Nascimento, Presidente Nacional do
Partido da República, e o Deputado Valdemar Costa
Neto, também do PR, foram absolvidos pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, da acusação de
envolvimento em um esquema que fez com que Nascimento deixasse o cargo de Ministro dos Transportes
em julho de 2011.
Depois de 2 anos, o parecer assinado pelo Procurador-Geral registra a ausência de indícios de envolvimento de ambos os Parlamentares nas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União
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e pela Controladoria-Geral da União em licitações e
contratos feitos pelo Ministério.
Como Presidente Regional do Partido da República em Mato Grosso, posso afirmar que o que aconteceu com o Senador Alfredo Nascimento e o Deputado Valdemar Costa Neto afetou a sigla em todos os
Estados, já que o Ministério dos Transportes é a única
Pasta ocupada pelo PR.
Mas a decisão de Gurgel veio apenas referendar algo de que nós nunca duvidamos. Essa decisão
traz aos colegas republicanos uma paz absolutamente
justificada e absolutamente necessária para quem é
pai, para quem é cidadão, para quem tem que prestar contas permanentemente da sua vida por ser um
homem público.
Diante desses fatos, alerto que todos nós devemos ter cuidado ao prejulgar um cidadão envolvido
em qualquer acontecimento antes de os fatos serem
averiguados. Pois a reputação construída durante anos
pode ser desfeita injustamente em poucos dias. Todos
nós cidadãos estamos sujeitos a ser prejulgados em
algum momento no decorrer de nossas vidas.
Dessa forma, quero repercutir e deixar nos Anais
desta Casa o pronunciamento feito na última terça-feira,
dia 6 de agosto, na tribuna do Senado Federal, pelo
Senador Alfredo Nascimento, Presidente Nacional do
Partido da República.
“OSR.ALFREDONASCIMENTO(Bloco
União e Força/PR – AM.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, em
respeito a V. Exªs e à sociedade brasileira, in‑
formo que a Procuradoria Geral de República
encerrou a investigação e concluiu não haver
indícios ou provas do meu envolvimento nas
denúncias que levaram à troca de comando do
Ministério dos Transportes em 2011.
Após dois anos de apuração, o Procura‑
dor-Geral da República, Roberto Gurgel, re‑
chaçou as denúncias veiculadas pela impren‑
sa e descartou a minha participação no que a
mídia apontou como o esquema de corrupção
na Pasta do Ministério dos Transportes.
O parecer assinado pelo Procurador‑
-Geral registra a ausência de indícios de en‑
volvimento nas irregularidades apontadas pelo
Tribunal de Contas da União e pela Controla‑
doria-Geral da União nas licitações e contratos
do Ministério dos Transportes.
Naquela época, como é sabido, ciente
da importância de um esclarecimento cabal do
assunto, pedi demissão do cargo de Ministro
dos Transportes e reassumi o meu mandato de
Senador. Mais do que cuidar da minha defesa
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e provar a minha inocência, quis garantir que
as investigações corressem sem transtornos
para as autoridades. O resultado aí está.
Quero relembrar que, ao pedir demissão,
no dia 5 de julho de 2011, do Ministério dos
Transportes, fui à Procuradoria Geral da Repú‑
blica, exatamente às 17 horas do dia seguinte,
e pedi ao Procurador da República para ser
investigado, autorizei a quebra do meu sigilo
bancário/fiscal e, passados dois anos, tenho
hoje a satisfação, meu caro
Presidente Renan, de poder ler matéria
veiculada pela imprensa, um resumo, que diz
mais ou menos o seguinte: Alfredo é inocen‑
tado. O chefe da Procuradoria Geral da Repú‑
blica afirma não haver provas do envolvimento
do Senador Alfredo Nascimento com as de‑
núncias apresentadas. Dois anos depois da
faxina ética que abateu o então Ministro dos
Transportes, Alfredo Nascimento, o Procurador‑
-Geral da República, Roberto Gurgel, concluiu
não haver provas – não haver provas – de que
o atual Senador comandaria um esquema de
corrupção na Pasta.
Às vésperas de deixar o cargo, Gurgel
produziu um parecer que inocenta Nascimento
das denúncias. O parecer aponta ausência de
indícios de envolvimento de Nascimento nas
irregularidades encontradas pelo Tribunal de
Contas da União e pela Controladoria-Geral
da República nas licitações e contratos do Mi‑
nistério dos Transportes.
Os diversos depoimentos, diz o Procu‑
rador-Geral, colhidos pela autoridade policial,
“nada esclareceram acerca das notícias de
que dirigentes do Partido da República rece‑
biam propinas de empresas contratadas pela
Valec e pelo DNIT”, diz um trecho do parecer
assinado pelo Dr. Roberto Gurgel e pela Sub‑
procuradora da República, Cláudia Sampaio,
encaminhado ao Ministro Lewandowski.
Meu caro Presidente, meus caros cole‑
gas Senadores, tenho 32 anos de vida públi‑
ca. Sempre exerci minha atividade em cargos
executivos. Fui Secretário Municipal de Ad‑
ministração do Município de Manaus; Secre‑
tário de Finanças do Município de Manaus;
fui Secretário de Administração do Estado do
Amazonas; Secretário de Saúde do Estado do
Amazonas; Presidente do Conselho do Banco
do Estado do Amazonas; Secretário de Fazen‑
da do Estado por duas vezes; Superintendente
da Zona Franca de Manaus; Vice‑Governador
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do Estado; Prefeito interventor de Manaus, no‑
meado em 1988, com pouco mais de 20 anos;
Prefeito eleito da cidade de Manaus e reeleito;
e Ministro de Estado por três vezes.
Meu primeiro cargo parlamentar é o de
Senador da República, e 70% do tempo des‑
te cargo eu passei como Ministro de Estado
dos Transportes, e fui Ministro por três vezes.
Passei esses dois anos, meu caro Senador
Agripino, meu caro Senador Aloysio, meu caro
Senador Eduardo Braga, encolhido, envergo‑
nhado, com vergonha, Presidente, de olhar nos
olhos das pessoas. Eu cruzava no aeroporto
com as pessoas, as pessoas me olhavam e eu
baixava a cabeça porque imaginava que aquela
pessoa, em função das denúncias que sofri,
pois por mais de 30 dias fui notícia no Jornal
Nacional, virei atuante de novela da Globo.
Certo dia, até fui confundido por uma
pessoa que cruzou comigo no aeroporto e co‑
mentou com o outro: esse parece que trabalha
na Globo. Eu não trabalhava na Globo, mas
estava sendo acusado injustamente. Graças
a Deus, a justiça de Deus pode demorar, mas
não falha, aí está a verdade.
Agora posso olhar nos olhos dos senho‑
res, dos meus colegas Senadores, sem me
envergonhar disso. Eu posso olhar nos olhos
dos meus filhos, posso olhar para trás e ver
que, com mais de 30 anos de vida pública, eu
nunca pratiquei um ato do qual eu tenha que
me envergonhar. Eu não estou feliz, mas estou
consciente do dever cumprido.
Eu sei que o homem público está sujeito
a esse tipo de crítica, a esse tipo de denúncia.
E tem que ser apurado, tem que ter coragem.
Quantos suportariam dois anos de verificação
nas suas vidas individuais, com sigilo telefô‑
nico quebrado?
Eu, Senador da República, fui depor na
Polícia Federal, fui contar a minha história, fui
ouvir e ser ouvido pelas pessoas que estavam
encarregadas dessas investigações. E, graças
a Deus, aí está: eu estou de cabeça erguida,
como sempre estive. E me comportei com dig‑
nidade. Não falei mal de ninguém, não disse
nada de ninguém. Fui convidado para ser Mi‑
nistro pela terceira vez. Contei a história aqui
para os senhores e disse que eu não era lixo.
Eu não sou lixo. Eu sou um homem público
e me orgulho de sê-lo. Fiz isso a vida inteira.
Tenho mais de 30 anos de vida pública e sem‑
pre exerci boa parte dos meus cargos, grande
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parte deles no Executivo, e sempre com muita
honradez, com muito cuidado e muito critério.
Eu não sou mais honesto nem mais cor‑
reto do que ninguém, mas tenho noção de li‑
mites. Eu sei até onde posso ir. Eu sei aonde
eu posso ir para não errar, e eu sempre pautei
a minha vida nisso. Quem me conhece, meu
companheiro Eduardo Braga, Senador pelo
meu Estado, conhece o meu procedimento,
sabe como eu trabalho. Sempre fiz isso ao
longo da minha vida para nunca me envergo‑
nhar de nenhum ato que eu tenha praticado.
Digo aos Srs. Senadores e à sociedade
brasileira que estou não feliz, mas me sentin‑
do resgatado com a verdade sendo colocada
e sendo mostrado para o Brasil que o homem
que comandou o Ministério dos Transportes
– e eu tenho muita honra disso, porque havia
obras, o País andou, o País trabalhou, o País
produziu –, que conduziu o Ministério dos
Transportes, o fez com a mesma dignidade
com que se comportou em todos os cargos
que ocupou.
Portanto, nobres deputadas e deputa‑
dos, eu felicito em especial o Senador Alfredo
Nascimento, por este momento importante que
vive e o parabenizo pelo trabalho que fez todos
esses anos aqui em Brasília, principalmente
à frente do Ministério dos Transportes. Mais
uma vez como presidente regional do PR em
Mato Grosso, dedico meus cumprimentos ao
senhor Senador.”
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. GLADSON CAMELI (PP-AC. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ocupo mais uma vez esta tribuna para
informar que manterei conversas com os Presidentes
das Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia, Constituição e
Justiça e de Defesa do Consumidor para solicitar que
marquem o quanto antes a audiência pública conjunta
aprovada em razão de requerimentos apresentados no
âmbito dos referidos colegiados.
Na condição de Parlamentar da mais alta Casa
Legislativa do País, venho pedir aos meus pares para,
conjuntamente, debatermos o tema e exigirmos o ressarcimento imediato aos investidores das empresas de
marketing multinível – MMN –, que investiram o que
tinham e o que não tinham por causa das promessas
feitas pelas empresas.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nessa audiência vai-se discutir as atividades das empresas de
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MMN no País, que hoje envolvem milhares de famílias
que alegam sérios prejuízos financeiros e até psicológicos. Nós, Parlamentares legitimamente eleitos em
nossas bases eleitorais, poderemos utilizar o Congresso
Nacional para dar uma resposta aos problemas sociais
vivenciados por inúmeras pessoas em diversos Estados
brasileiros, inclusive no meu Estado, o Estado do Acre.
Estive reunido recentemente com o advogado
da Associação dos Divulgadores de MMN do Acre,
Roberto Duarte Júnior, que solicitou nosso apoio para
a regulamentação da atividade no Poder Legislativo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é importante ressaltar que permaneceremos atentos às
discussões sobre a polêmica da pauta do marketing
multinível no Brasil. Nosso objetivo é viabilizar o ressarcimento aos investidores. Não estamos aqui para
defender nenhuma atividade ilegal e tampouco para
ampliar a polêmica sobre as atividades das empresas
desse setor. Reitero que as famílias têm que ser ressarcidas o quanto antes.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) – Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) –
COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco
RORAIMA
Edio Lopes PMDB
Jhonatan de Jesus PRB
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Total de Roraima: 3
AMAPÁ
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Total de Amapá: 1
PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB
Cláudio Puty PT
Elcione Barbalho PMDB
Zé Geraldo PT
Total de Pará: 4
AMAZONAS
Francisco Praciano PT
Total de Amazonas: 1
RONDÔNIA
Marcos Rogério PDT
Total de Rondônia: 1
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ACRE
Gladson Cameli PP
Taumaturgo Lima PT
Total de Acre: 2
TOCANTINS
César Halum PSD
Goiaciara Cruz PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de Tocantins: 3
MARANHÃO
Professor Setimo PMDB
Simplício Araújo PPS
Weverton Rocha PDT
Total de Maranhão: 3
CEARÁ
Chico Lopes PCdoB
Total de Ceará: 1
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Iracema Portella PP
Marcelo Castro PMDB
Marllos Sampaio PMDB
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB
Total de Piauí: 6
PARAÍBA
Wilson Filho PMDB
Total de Paraíba: 1
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho DEM
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB
Gonzaga Patriota PSB
Raul Henry PMDB
Vilalba PRB
Total de Pernambuco: 6
ALAGOAS
Givaldo Carimbão PSB
Total de Alagoas: 1
SERGIPE
Andre Moura PSC
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Valadares Filho PSB
Total de Sergipe: 3
BAHIA
Acelino Popó PRB
Félix Mendonça Júnior PDT
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Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPslPrtb
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
João Leão PP
Márcio Marinho PRB
Mário Negromonte PP
Total de Bahia: 7

DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS
Izalci PSDB
Luiz Pitiman PMDB
Reguffe PDT
Total de Distrito Federal: 4

MINAS GERAIS
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB
Dimas Fabiano PP
George Hilton PRB
Humberto Souto PPS
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Nilmário Miranda PT
Odair Cunha PT
Weliton Prado PT
Total de Minas Gerais: 10
ESPÍRITO SANTO
Rose de Freitas PMDB
Sueli Vidigal PDT
Total de Espírito Santo: 2
RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PMDB
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Edson Ezequiel PMDB
Fernando Jordão PMDB
Leonardo Picciani PMDB
Stepan Nercessian PPS
Total de Rio de Janeiro: 6
SÃO PAULO
Aline Corrêa PP
Antonio Bulhões PRB
Cândido Vaccarezza PT
Carlos Sampaio PSDB
Eleuses Paiva PSD
Emanuel Fernandes PSDB
Iara Bernardi PT
Luiz Fernando Machado PSDB
Mara Gabrilli PSDB
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Ricardo Berzoini PT
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Vicentinho PT
Total de São Paulo: 13
MATO GROSSO
Nilson Leitão PSDB
Total de Mato Grosso: 1
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GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Íris de Araújo PMDB
Marina Santanna PT
Rubens Otoni PT
Total de Goiás: 4
PARANÁ
Assis do Couto PT
Eduardo Sciarra PSD
Hermes Parcianello PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Total de Paraná: 4
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS
João Pizzolatti PP
Mauro Mariani PMDB
Total de Santa Catarina: 3
RIO GRANDE DO SUL
Fernando Marroni PT
Marco Maia PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Total de Rio Grande do Sul: 3
DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
Partido Bloco
RORAIMA
Raul Lima PSD
Total de Roraima: 1
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
Fátima Pelaes PMDB
Janete Capiberibe PSB
Luiz Carlos PSDB
Sebastião Bala Rocha PDT
Total de Amapá: 6
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS
José Priante PMDB
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Total de Pará: 4
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AMAZONAS
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSD
Total de Amazonas: 3
RONDÔNIA
Marinha Raupp PMDB
Natan Donadon PMDB
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 3
ACRE
Antônia Lúcia PSC
Marcio Bittar PSDB
Perpétua Almeida PCdoB
Sibá Machado PT
Total de Acre: 4
TOCANTINS
Júnior Coimbra PMDB
Total de Tocantins: 1
MARANHÃO
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Nice Lobão PSD
Waldir Maranhão PP
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Total de Maranhão: 4
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Balhmann PSB
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Ilário Marques PT
José Guimarães PT
Mário Feitoza PMDB
Total de Ceará: 6
PIAUÍ
Hugo Napoleão PSD
Osmar Júnior PCdoB
Total de Piauí: 2
RIO GRANDE DO NORTE
Henrique Eduardo Alves PMDB
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Total de Rio Grande do Norte: 2
PARAÍBA
Benjamin Maranhão PMDB
Nilda Gondim PMDB
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Total de Paraíba: 3
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PERNAMBUCO
Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Bruno Araújo PSDB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
José Augusto Maia PTB
Luciana Santos PCdoB
Pedro Eugênio PT
Roberto Teixeira PP
Total de Pernambuco: 8
ALAGOAS
Alexandre Toledo PSDB
Arthur Lira PP
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Paulão PT
Total de Alagoas: 4
SERGIPE
Almeida Lima PPS
Rogério Carvalho PT
Total de Sergipe: 2
BAHIA
Afonso Florence PT
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Luiz Argôlo PP
Luiz de Deus DEM
Roberto Britto PP
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 6
MINAS GERAIS
Antônio Roberto PV
Domingos Sávio PSDB
Gabriel Guimarães PT
Miguel Corrêa PT
Newton Cardoso PMDB
Padre João PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Reginaldo Lopes PT
Renzo Braz PP
Saraiva Felipe PMDB
Toninho Pinheiro PP
Total de Minas Gerais: 11
ESPÍRITO SANTO
Paulo Foletto PSB
Total de Espírito Santo: 1
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MATO GROSSO DO SUL

RIO DE JANEIRO
Adrian PMDB
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB
Jandira Feghali PCdoB
Jean Wyllys PSOL
Liliam Sá PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Otavio Leite PSDB
Romário PSB
Sergio Zveiter PSD
Walney Rocha PTB
Total de Rio de Janeiro: 11
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Beto Mansur PP
Carlos Roberto PSDB
Delegado Protógenes PCdoB
Devanir Ribeiro PT
Gabriel Chalita PMDB
João Paulo Cunha PT
José Genoíno PT
José Mentor PT
Marcelo Aguiar PSD
Newton Lima PT
Pastor Marco Feliciano PSC
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPslPrtb
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Paulo Teixeira PT
Ricardo Izar PSD
Roberto Freire PPS
Vicente Candido PT
Total de São Paulo: 22
MATO GROSSO
Carlos Bezerra PMDB
Homero Pereira PSD
Total de Mato Grosso: 2
GOIÁS
Flávia Morais PDT
Jovair Arantes PTB
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PMDB
Total de Goiás: 4
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Akira Otsubo PMDB
Biffi PT
Geraldo Resende PMDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 4
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Andre Vargas PT
Angelo Vanhoni PT
Dr. Rosinha PT
Nelson Padovani PSC
Oliveira Filho PRB
Takayama PSC
Total de Paraná: 7
SANTA CATARINA
Luci Choinacki PT
Marco Tebaldi PSDB
Pedro Uczai PT
Valdir Colatto PMDB
Total de Santa Catarina: 4
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Moreira PMDB
Alexandre Roso PSB
Bohn Gass PT
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Luis Carlos Heinze PP
Manuela D`Ávila PCdoB
Marcon PT
Nelson Marchezan Junior PSDB
Onyx Lorenzoni DEM
Osmar Terra PMDB
Paulo Pimenta PT
Vieira da Cunha PDT
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul: 14
O SR. PRESIDENTE (Pastor Eurico) – Encerro
a sessão, convocando Sessão Não Deliberativa de
Debates para manhã, sexta-feira, dia 9 de agosto, às
9 horas.
GRANDE EXPEDIENTE
Oradores:
10h – Fábio Ramalho (PV – MG)
10h25min – Guilherme Campos (PSD – SP)
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10h50min – Marcelo Aguiar (PSD – SP)
11h15min – Jerônimo Goergen (PP – RS)
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS
I – EMENDAS
1. PROJETO COM URGÊNCIA – ART. 64, § 1º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Ato
da Mesa nº 177, de 1989).
PROJETO DE LEI
Nº 6.020/13 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Municípios,
nos exercícios de 2013 e 2014, com o objetivo de incentivar a melhoria da qualidade dos serviços públicos
dos municípios.
SOBRESTA A PAUTA EM: 17-9-13 (46º dia)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
Nº 6.053/13 (Poder Executivo) – Dispõe sobre a criação de Funções Comissionadas do DNIT – FCDNIT,
no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e dá outras providências.
SOBRESTA A PAUTA EM: 22-9-13 (46º dia)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-13
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art.
216, § 1º, do RICD).
Nº 209/03 (Rubens Bueno) – Modifica o art. 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para retirar dispositivo que faculta à Mesa o encaminhamento
de Requerimento de Informação, e acrescentar parágrafo que estabelece prazo para a Mesa encaminhar
o requerimento à autoridade competente.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-8-13
II – RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
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ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 743/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Arroio-Grandense de Difusão
Cultural a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Arroio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
Nº 792/2012 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária da Região
Quilombola de Formigueiro a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Formigueiro,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
Nº 841/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Beneficente Cultural Rusczak a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
Nº 865/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário
Josefa Maria Neta – ADCJMN a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Rafael Godeiro, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
Nº 870/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Educadora Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
no Município de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.
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DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
Nº 886/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Norte Brasil de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Ouro Preto do
Oeste, Estado de Rondônia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
Nº 891/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Comerciários, Comerciantes e Agro-Industriais de Céu Azul a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Céu Azul, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
Nº 896/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a
Associação Beneficente Cultural e de Desenvolvimento de
Ipaporanga – ABCD a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Ipaporanga, Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
Nº 932/2013 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a Associação Tchê Comunidade a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
PROJETO DE LEI
Nº 5.369/2009 (Vieira da Cunha) – Institui o Programa
de Combate ao “Bullying”.
Apensados: PL nº 6.481/2009 (Maurício Rands) PL
nº 6.725/2010 (Inocêncio Oliveira)
ÚLTIMA SESSÃO: 9-8-13
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 2.446/2007 (Valadares Filho) – Acrescenta dispositivo à Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, que estatui
normas reguladoras do trabalho rural, para consolidar
os direitos do trabalhador rural jovem.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-8-13
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Nº 3.439/2008 (Angelo Vanhoni) – Assegura renda mínima aos trabalhadores portuários avulsos devidamente
registrados, conforme arts. 55, 70 e 71 da Lei nº 8.630, de
25 de fevereiro de 1993, sem vínculo empregatício, que
prestam serviços de movimentação e armazenagem de
mercadoria a diversos operadores portuários em atividades de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto
de carga, vigilância de embarcações e serviços de bloco.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-8-13
2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO – ART. 54 DO RICD C/C ART. 132, § 2º DO RICD
(MATÉRIAS SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO 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 ORÇAMENTÁRIA
PROJETO DE LEI
Nº 2.671/2007 (Senado Federal – Kátia Abreu) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Turismo do Araguaia, no Estado do Tocantins.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
Nº 7.954/2010 (Vicentinho) – Dispõe sobre a criação
da Universidade Federal de Jundiaí e Região – UNIFEJ – com sede no Município de Jundiaí, estado de
São Paulo.
Apensados: PL nº 883/2011 (Luiz Fernando Machado)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-8-13
Nº 1.303/2011 (Dr. Ubiali) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Batatais, no
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, a
seguinte proposição:
PROJETO DE LEI
Nº 240/2011 (Sandes Júnior) – Altera a Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa e Proteção do Consumidor.
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

Agosto de 2013

I – COMISSÕES PERMANENTES

Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e dá outras
providências”. (Apensado: PL nº 3549/2012)
RELATOR: Deputado OZIEL OLIVEIRA.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

AVISOS

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-13

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-13

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.615/12 – Do Sr. Padre João –
que “acrescenta dispositivo à Lei nº 7.802, de 11 de
julho de 1989, para obrigar as empresas de aviação
agrícola a enviar cópias de prescrições de agrotóxicos
e relatórios anuais aos órgãos competentes”.
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO.

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 5.862/13 – Do Sr. Anselmo de
Jesus – que “ Dispõe sobre as condições de encargos
nos financiamentos com recursos para agricultores familiares minifundistas contratados com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO.

PROJETO DE LEI Nº 4.784/09 – Do Sr. José Otávio
Germano – que “veda o segredo de justiça nos processos em que sejam réus membros do Poder Legislativo”. (Apensado: PL nº 998/2011 (Apensado: PL nº
5481/2013))
RELATOR: Deputado VIEIRA DA CUNHA.

PROJETO DE LEI Nº 5.872/13 – Do Sr. Vander Loubet
– que “suspende a incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS sobre a receita decorrente
das vendas de rações utilizadas na criação aquática”.
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO.
PROJETO DE LEI Nº 5.897/13 – Do Sr. Sérgio Brito –
que “institui o Fundo Nacional de Apoio à Cultura do
Coqueiro-da-baía – FUNDACOCO”.
RELATOR: Deputado JOSIAS GOMES.
PROJETO DE LEI Nº 5.947/13 – Do Sr. Antônio Roberto – que “dispõe sobre isenção do Imposto Territorial
Rural ao imóvel rural que tiver, no mínimo, 60% de sua
cobertura vegetal original preservada”.
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 866/11 – Do Sr. Onofre Santo
Agostini – que “dispõe sobre a construção e reforma
de postos revendedores de combustíveis, estabelece a
obrigatoriedade na execução de medidas preventivas
de proteção ao meio ambiente e de segurança contra explosões e incêndios, e da outras providências”.
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 2.229/11 – Do Sr. Paulo Freire
– que “confere ao Município de Marília, no Estado de
São Paulo, o título de “Capital Nacional do Alimento””.
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.

PROJETO DE LEI Nº 5.860/13 – Do Senado Federal
– Vital do Rego – (PLS nº 688/2011) – que “dispõe
sobre o perdão de dívidas oriundas de operações de
crédito rural contratadas com instituições financeiras
federais na área de atuação da Superintendência do

PROJETO DE LEI Nº 2.693/11 – Do Sr. Pepe Vargas
– que “dispõe sobre a legalização, produção e comercialização do produto Vinho Colonial”. (Apensado: PL
nº 3183/2012)
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
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PROJETO DE LEI Nº 4.781/12 – Do Senado Federal –
Rodrigo Rollemberg – (PLS nº 212/2012) – que “altera
a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, para incluir
os remineralizadores como uma categoria de insumo
destinado à agricultura, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PAULO TEIXEIRA.
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“dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências”, para instituir o dever de transparência e
de concorrência, assegurando informação para comparabilidade dos produtos e serviços”.
RELATOR: Deputado PAULO WAGNER.

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

AVISOS

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 1.860/99 – Do Senado Federal
– Benedita da Silva – (PLS nº 273/1996) – que “institui
o estudo dos direitos humanos na formação policial”.
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA.
PROJETO DE LEI Nº 1.828/07 – Do Senado Federal
– Leonel Pavan – (PLS nº 199/2005) – que “altera a
Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, e a Lei nº
7.679, de 23 de novembro de 1988, para dispor sobre
o início do pagamento do seguro-desemprego ao pescador artesanal, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 742/11 – Do Sr. André Figueiredo e outros – que “altera dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e da Lei nº 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, para incentivar a formação técnico-profissional de adolescentes e jovens em
áreas relacionadas à gestão e prática de atividades
desportivas e à prestação de serviços relacionados à
infra-estrutura, organização e promoção de eventos
esportivos e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-13
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.428/13 – Do Sr. Rogério Carvalho – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 12-8-13)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.911/06 – Do Sr. Luiz Alberto
– que “altera dispositivos da Lei nº 10.101, de 19 de
dezembro de 2000, que dispõe sobre a participação
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa”. (Apensados: PL nº 5271/2009, PL nº 694/2011
(Apensado: PL nº 4088/2012), PL nº 961/2011 e PL
nº 2581/2011)
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-13
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.889/13 – Do Sr. Rodrigo Maia
– que “altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,
para estabelecer a obrigatoriedade de as empresas
prestadoras de serviços de transporte público coletivo rodoviário de passageiros adotarem a forma de
sociedade anônima”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA.
PROJETO DE LEI Nº 5.895/13 – Do Sr. Ronaldo Nogueira – que “dispõe sobre separação dos serviços de
telefonia e de provisão de acesso a infraestrutura de
telecomunicações”.
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
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PROJETO DE LEI Nº 4.476/12 – Do Sr. Júlio Campos –
que “proíbe a produção e comercialização de espuma
expansível por aerossol em todo o território nacional”.
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-08-13
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 758/11 – Do Sr. Padre Ton – que
“altera a Lei nº 8.210, de 19 de julho de 1991, que trata
da Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia, para incluir as matérias primas de
origem animal e os bens finais de informática entre as
mercadorias beneficiadas pelo regime especial e institui
benefícios fiscais relativos às contribuições para o Pis/
Pasep, Cofins, Imposto de Importação (II) e Imposto
sobre Produtos Industrializados (IP)”.
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-8-13
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.448/12 – Da Sra. Elcione Barbalho – que “torna obrigatória a aquisição de veículos
nacionais para os órgãos e entidades da administração
pública direta e indireta da União”.
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN.
PROJETO DE LEI Nº 5.814/13 – Do Sr. Onofre Santo
Agostini – que “dispõe sobre a Proibição de Som acima
de 85 (oitenta e cinco) decibéis em casas de shows e
boates, e dá outras providências”
RELATOR: Deputado CARLOS ROBERTO.

Agosto de 2013

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.855/13 – Do Senado Federal
– Cristovam Buarque – (PLS nº 3/2010) – que “altera
a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para assegurar o registro público aos prenomes indígenas”.
RELATOR: Deputado ROBERTO DE LUCENA.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-13
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.221/11 – Do Sr. Junji Abe –
que “altera os §§ 1º e 2º do art. 48 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 5.094/13 – Do Sr. Tiririca – que
“acrescenta dispositivo à Lei nº 11.977, de 7 de julho
de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa,
Minha Vida (PMCMV) e dá outras providências, para
equiparar à habitação popular o trailer e o motor home
usados por populações itinerantes”.
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

AVISOS

PROJETO DE LEI Nº 1.450/11 – Do Sr. Roberto Britto
– que “eleva a aliquota do IPI incidente sobre bebidas
alcoólicas, armas de fogo e munições em 5% e altera
a redação da Lei nº 10.201/2001 destinando a arrecadação decorrente ao Fundo Nacional de Segurança
Pública – FNSP”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 12-8-13)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.919/13 – Do Sr. Dr. Jorge Silva –
que “altera a Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13

PROJETO DE LEI Nº 3.215/12 – Do Sr. Márcio Macêdo – que “institui o Fundo Nacional de Educação
Ambiental e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.234/12 – Do Sr. Valdir Colatto –
que “dispõe sobre o Sistema de Franquia empresarial
(franchising), revoga a Lei nº 8.955, de 15 de dezem-

Agosto de 2013
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bro de 1994, e dá outras providências”. (Apensado:
PL nº 4386/2012)
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.

sobre o serviço de guarda de valores e objetos em
cofres bancários”.
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.

PROJETO DE LEI Nº 3.504/12 – Do Sr. Ruy Carneiro – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências”, para estabelecer a responsabilidade dos bancos e instituições financeiras por prejuízos causados a correntistas e consumidores em geral
em caso de greve ou movimento de natureza similar”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI Nº 5.653/13 – Do Sr. Wellington
Fagundes – que “altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para autorizar a aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas às licitações e
contratos necessários à realização de grandes obras
de infraestrutura e serviços financiados ou custeados
por organismos internacionais”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI Nº 3.692/12 – Do Sr. José Humberto
– que “altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que
“Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida –
PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos
localizados em áreas urbanas; altera o Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis nºs 4.380, de
21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de
1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10
de julho de 2001, e a Medida Provisória nº 2.197-43,
de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências”
para permitir como beneficiários pessoas incluídas em
cadastro de inadimplentes ou de proteção ao crédito”.
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES.

PROJETO DE LEI Nº 5.655/13 – Do Sr. Carlos Souza
– que “estabelece a imprescritibilidade das ações para
reconhecimento de direito a recursos depositados em
cadernetas de poupança”.
RELATOR: Deputado DR. UBIALI.

PROJETO DE LEI Nº 3.877/12 – Do Sr. Irajá Abreu –
que “reduz a zero as alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre operações
com suplementos minerais destinados à alimentação
de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equinos”.
(Apensado: PL nº 4378/2012)
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.
PROJETO DE LEI Nº 4.685/12 – Do Sr. Paulo Teixeira e outros – que “dispõe sobre a Política Nacional de
Economia Solidária e os empreendimentos econômicos solidários, cria o Sistema Nacional de Economia
Solidária e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY.
PROJETO DE LEI Nº 4.686/12 – Da Sra. Sandra Rosado – que “altera o art. 5º da Lei nº 8.894, de 21 de
junho de 1994, fixando alíquota mínima para o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro,
ou relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF) nas
hipóteses que menciona”.
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.

PROJETO DE LEI Nº 5.681/13 – Do Sr. Vieira da Cunha
– que “disciplina a declaração da perda da propriedade
ou posse adquiridas por atividade ilícita, regulamenta
a Ação Civil Pública de Extinção de Domínio para tal
fim, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
PROJETO DE LEI Nº 5.713/13 – Do Sr. Sergio Zveiter
– que “institui o Programa Empresa Consciente, com
a concessão de incentivos fiscais do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ”.
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.733/13 – Do Senado Federal
– Marcelo Crivella – (PLS nº 604/2011) – que “altera
o § 5º do art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro
de 2005, para permitir, no prazo de 5 (cinco) anos,
um segundo usufruto, de forma parcial, da isenção do
imposto de renda da pessoa física incidente sobre o
ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, quando o alienante aplicar o produto da venda
na aquisição de imóvel residencial novo”.
RELATOR: Deputado CLEBER VERDE.
PROJETO DE LEI Nº 5.764/13 – Do Sr. Sandro Mabel – que “obriga a inserção de cláusula limitadora de
responsabilidade nas apólices relativas ao seguro de
veículos automotores de vias terrestres”.
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.

PROJETO DE LEI Nº 5.095/13 – Do Sr. Tiririca – que
“altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 –
Lei Rouanet – para reconhecer a atividade circense
como manifestação cultural”.
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS.

PROJETO DE LEI Nº 5.827/13 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – que “dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo
graus, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CLÁUDIO PUTY.

PROJETO DE LEI Nº 5.252/13 – Do Senado Federal
– Humberto Costa – (PLS nº 627/2011) – que “dispõe

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
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PROJETO DE LEI Nº 5.381/13 – Do Poder Executivo –
(AV nº 260/2013) – que “transforma cargos vagos do Plano Especial de Cargos da Cultura, alocados no Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN”.
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9-8-13
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

Agosto de 2013

Requerimento nº 349/13, de autoria do Deputado Arnaldo Jordy.
Convidados:
Ministério de Minas e Energia;
Ministério Público Federal no Pará;
Petrobrás;
Comissão de Meio Ambiente da OAB-PA;
Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Pará – ALEPA;
Câmara Municipal de Salinópolis-PA;

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

Associação dos Municípios do Nordeste Paraense –
AMUNEP; e

PROJETO DE LEI Nº 2.557/11 – Do Sr. Laercio Oliveira –
que “institui o Código de Defesa do Contribuinte brasileiro”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.

AVISOS

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE
REUNIÃO
LOCAL: Plenarinho da Assembléia Legislativa do Paraná
HORÁRIO: 10h
A – Mesa Redonda:
Mesa redonda, prevista no relatório prévio da PFC
35/2011, no sentido de debater e ouvir as empresas
concessionárias da rodovia BR376 – BR101, no trecho
Curitiba/Florianópolis
REUNIÃO
LOCAL: Curitiba
HORÁRIO: 14h

Secretaria de Meio Ambiente – SEMA.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 1.997/11 – Do Sr. Mauro Nazif
– que “altera a redação do art. 45, da Lei nº 8.080, de
19 de setembro de 1990, para prever o atendimento
pelos serviços de saúde das Forças Armadas dos seringueiros que, entre 1943 e 1945, foram alistados pelo
Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para
a Amazônia – SEMTA com objetivo de extrair borracha
na Amazônia, como parte do esforço de guerra brasileiro, durante a Segunda Guerra Mundial”.
RELATOR: Deputado PAULO CESAR QUARTIERO.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
AVISOS

A – Outro Evento:
Visita técnica dos membros do Grupo de Trabalho das
Telecomunicações ao Centro de Gerenciamento e Call
Center da GVT em Curitiba.
COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL,
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E
DA AMAZÔNIA
REUNIÃO
LOCAL: Hotel Paráiso do Atlântico – Salinópolis/PA.
HORÁRIO: 14h
A – Mesa Redonda:
Debater sobre a extração de Petróleo na Região de
Salinas-PA.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-13
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.682/12 – Do Sr. Vinicius Gurgel – que “dispõe sobre mineração em unidades de
conservação”.
RELATOR: Deputado BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS.

Agosto de 2013
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-13
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.392/12 – Do Sr. Audifax – que
“altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para
permitir que empresas e instituições não governamentais possam contratar, sem vínculo empregatício, o
egresso penitenciário”.
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES.
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.028/13 – Do Sr. Décio Lima
– que “determina a adoção de número único para ouvidorias da saúde”.
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.
PROJETO DE LEI Nº 5.875/13 – Do Senado Federal –
Renan Calheiros – (PLS nº 342/2012) – que “acrescenta
art. 47-A à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para determinar a criação do cartão de identificação
do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS)”. (Apensado: PL nº 2634/2007 (Apensados: PL nº 3154/2008
e PL nº 5263/2009))
RELATOR: Deputado ALEXANDRE ROSO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-08-13
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

AVISOS

PROJETO DE LEI Nº 5.555/13 – Do Sr. João Arruda
– que “altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006
– Lei Maria da Penha – criando mecanismos para o
combate a condutas ofensivas contra a mulher na Internet ou em outros meios de propagação da informação”. (Apensado: PL nº 5822/2013)
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-13
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.178/11 – Do Sr. Jesus Rodrigues – que “reconhece as pessoas com doenças renais
crônicas como pessoas com deficiência para todos os
fins de direito e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-8-13
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.593/13 – Do Sr. Otavio Leite –
que “dispõe sobre a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS devida por entidade
de Representação do Futebol Brasileiro e cria Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
– e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 12-8-13)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.799/09 – Do Sr. Capitão Assumção – que “estipula carga horária semanal máxima
para os operadores de segurança que especifica, tais
como os que compõem os organismos militares estaduais, polícia judiciária e guardas municipais”. (Apensado: PL nº 6399/2009)
RELATOR: Deputado MAJOR FÁBIO.
PROJETO DE LEI Nº 1.099/11 – Do Sr. Cleber Verde
– que “garante ao pescador profissional artesanal de
camarões o recebimento do seguro-desemprego ainda que o defeso da pesca do camarão seja parcial”
(Apensado: PL nº 1263/2011)
RELATOR: Deputado VILALBA.
PROJETO DE LEI Nº 2.409/11 – Do Sr. Roberto Balestra – que “altera os §§ 2º e 3º do art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de
dispor que o tempo de deslocamento do empregado
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até o local de trabalho e para o seu retorno não integra
a jornada de trabalho”.
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
PROJETO DE LEI Nº 2.960/11 – Do Sr. Andre Moura – que “fixa o piso salarial nacional dos jornalistas”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 4.140/12 – Do Sr. Alexandre
Leite – que “inclui um Capítulo II-A, no Decreto-lei nº
667, de 2 de julho de 1969, versando sobre garantias
dos integrantes da polícia militar e dos corpos de bombeiros militar”.
RELATOR: Deputado DR. GRILO.
PROJETO DE LEI Nº 4.285/12 – Do Senado Federal
– Antonio Carlos Valadares – (PLS nº 164/2012) – que
“altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que
“regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono
Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), e dá outras providências”, para dispor sobre a
concessão de seguro-desemprego aos trabalhadores
rurais desempregados contratados por safra, por pequeno prazo ou por prazo determinado”.
RELATOR: Deputado ASSIS MELO.
PROJETO DE LEI Nº 4.446/12 – Do Sr. Geraldo Resende – que “altera o do Decreto-Lei nº 667, de 2 de
julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os
Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências,
para redefinir os cargos considerados no exercício de
função policial-militar”.
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI.
PROJETO DE LEI Nº 5.434/13 – Da Sra. Lauriete –
que “altera os arts. 5º e 6º da Lei nº 12.514, de 28 de
outubro de 2011, para dispor sobre isenção de anuidades cobradas por conselhos profissionais”.
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL.
PROJETO DE LEI Nº 5.486/13 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “regulamenta a profissão de
Cientista de Alimentos”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PROJETO DE LEI Nº 5.572/13 – Do Sr. André Figueiredo – que “autoriza o Poder Executivo a instituir campus da Universidade Federal do Ceará no Município
de Itapipoca, Estado do Ceará”.
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.573/13 – Do Sr. Otavio Leite –
que “altera a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que
configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
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PROJETO DE LEI Nº 5.575/13 – Do Sr. Giovani Cherini – que “dispõe sobre a regulamentação da profissão
de Produtor Cultural, Esportivo e de Ações Sociais”.
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.583/13 – Do Sr. Deley – que
“estabelece o tempo máximo de espera para atendimento de clientes nas lojas operadoras de telefonia
fixa e celular, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 5.584/13 – Do Sr. Akira Otsubo
– que “autoriza o Poder Executivo a instalar no município de Bataguassu o Campus do Instituto Federal de
Mato Grosso do Sul”.
RELATOR: Deputado ARMANDO VERGÍLIO.
PROJETO DE LEI Nº 5.590/13 – Do Sr. Giovani Cherini
– que “autoriza o Poder Executivo a criar o Programa
“Vida em Família” e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA.
PROJETO DE LEI Nº 5.613/13 – Do Sr. Luiz Argôlo – que
“dispõe sobre a criação de duas universidades federais,
sendo a primeira a Universidade Federal da Chapada
Diamantina – UFCD e a Universidade Federal do Litoral
Norte – UFLN, por desmembramento da Universidade
Federal da Bahia – UFBA, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA.
PROJETO DE LEI Nº 5.637/13 – Do Sr. Izalci – que
“acrescenta § 4º ao art. 2º da Lei nº 6.321, de 14 de
abril de 1976, que “Dispõe sobre a dedução, do lucro
tributável para fins de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas em
programas de alimentação do trabalhador.”, a fim de
possibilitar a extensão do benefício aos empregados
em gozo de férias”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.638/13 – Do Sr. Izalci – que
“dispõe sobre a contratação de serviços pelos órgãos
e entidades da Administração Pública Federal”.
RELATOR: Deputado POLICARPO.
PROJETO DE LEI Nº 5.649/13 – Da Sra. Erika Kokay –
que “acrescenta art. à Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a fim de obrigar as empresas contratadas pela
administração pública para os serviços de limpeza de
ruas e coleta de lixo a prover horário e local específicos
para que seus trabalhadores façam suas refeições, e
dá outras providências”.
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.658/13 – Do Sr. Otavio Leite – que
“dispõe sobre a concessão de auxílio-alimentação aos
empregados de condomínios e estabelece a dedução
das despesas da base de cálculo do imposto de renda”.
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RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 5.662/13 – Do Sr. Carlos Bezerra
– que “revoga a alínea “l” do art. 482 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de que a prática de jogos de azar não constitua mais motivo para
demissão por justa causa”.
RELATOR: Deputado ISAIAS SILVESTRE.
PROJETO DE LEI Nº 5.678/13 – Do Sr. Major Fábio
– que “acrescenta parágrafo ao art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para estabelecer
a obrigatoriedade do pagamento de indenização, em
favor do empregado, quando as verbas rescisórias forem pagas com cheque sem fundo”.
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO.
PROJETO DE LEI Nº 5.680/13 – Do Sr. Glauber Braga – que “dispõe sobre a escolha dos membros dos
Conselhos Federais e Regionais incumbidos da fiscalização do exercício profissional”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.709/13 – Da Sra. Erika Kokay
– que “concede anistia aos servidores do Executivo
Federal que participaram da greve realizada pelo sindicato da categoria, de 18 de junho de 2012 a 31 de
agosto de 2012”.
RELATOR: Deputado POLICARPO.
PROJETO DE LEI Nº 5.712/13 – Do Sr. Luiz de Deus
– que “estabelece a obrigação de os órgãos públicos
federais, estaduais e municipais, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, instalarem coletores de
pilha e baterias portáteis usadas que contenham em
suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus
compostos”.
RELATOR: Deputado CHICO LOPES.
PROJETO DE LEI Nº 5.717/13 – Do Sr. Júlio Campos
– (PL 4749/2009) – que “altera a Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo,
e dá outras providências, estendendo o tempo em que
as placas com os nomes dos responsáveis técnicos
pelas obras devem ficar nos recintos”.
RELATOR: Deputado FRANCISCO CHAGAS.
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Trabalho para dispor sobre condições para o exercício
da atividade”.
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI.
PROJETO DE LEI Nº 5.729/13 – Da Sra. Rosane Ferreira – que “acrescenta inciso ao art. 193 da Consolidação
das Leis do Trabalho, para dispor sobre a concessão
de adicional de periculosidade aos trabalhadores expostos a radiações ionizantes”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 5.732/13 – Do Senado Federal
– Paulo Paim – (PLS nº 67/2011) – que “regulamenta
o exercício das profissões de transcritor e de revisor
de textos em braille”.
RELATORA: Deputada DALVA FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 5.738/13 – Do Sr. Akira Otsubo
– que “autoriza o Poder Executivo a instalar no município de Cassilândia o Campus do Instituto Federal de
Mato Grosso do Sul”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.755/13 – Do Sr. Danrlei de
Deus Hinterholz – que “dispõe sobre a jornada, condições de trabalho e piso salarial dos biólogos e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado WALTER IHOSHI.
PROJETO DE LEI Nº 5.784/13 – Do Sr. Carlos Bezerra
– que “altera os arts. 29, 52, 53 e 54 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei
nº 5.452, de 1943, a fim de estabelecer novas regras
sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social”.
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES.
PROJETO DE LEI Nº 5.812/13 – Do Sr. Fernando Jordão – que “dispõe sobre a regulamentação da Classe
de Marinheiro de Esportes e Recreio”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 5.839/13 – Do Sr. Major Fábio
– que “dá nova redação ao art. 29 da Lei nº 11.445,
de 5 de janeiro de 2007, vedando a tarifação conjunta dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário em localidades sem acesso a
rede coletora de esgoto”. (Apensado: PL nº 5887/2013)
RELATOR: Deputado JORGE CORTE REAL.

PROJETO DE LEI Nº 5.726/13 – Do Sr. Major Fábio
– que “altera os arts. 12 e 21 da Lei nº 8.429, de 2 de
junho de 1992, para restabelecer a redação original
dos respectivos textos”.
RELATOR: Deputado SILVIO COSTA.

PROJETO DE LEI Nº 5.844/13 – Dos Srs. Arthur Lira
e Luis Carlos Heinze – que “destina recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o
financiamento de subvenção econômica nos financiamentos a pessoas físicas beneficiárias do Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV)”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.

PROJETO DE LEI Nº 5.727/13 – Do Sr. Major Fábio
– que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis do

PROJETO DE LEI Nº 5.878/13 – Do Sr. João Paulo
Lima – que “altera a Lei nº 4.749, de 12 de agosto de
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1965, que dispõe sobre a gratificação natalina, instituída pela Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962”.
RELATOR: Deputado ASSIS MELO.
PROJETO DE LEI Nº 5.886/13 – Do Sr. André Figueiredo – que “altera o art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.
PROJETO DE LEI Nº 5.898/13 – Da Sra. Rosane Ferreira – que “acrescenta dispositivo à Consolidação das
Leis do Trabalho, a fim de obrigar as empresas com
mais de cinquenta empregados a promover anualmente campanhas de esclarecimento sobre planejamento
familiar e prevenção de violência doméstica”.
RELATOR: Deputado RONALDO NOGUEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 5.904/13 – Do Sr. Jose Stédile –
que “altera a Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985,
que institui o Vale-transporte e dá outras providências,
a fim de assegurar o benefício durante o período de
afastamento decorrente de acidente do trabalho”.
RELATOR: Deputado MAJOR FÁBIO.
PROJETO DE LEI Nº 5.911/13 – Da Sra. Iracema Portella – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de veiculação de mensagens contra o uso de drogas nos sítios
mantidos por órgãos e entidades de Administração
Pública Federal”.
RELATOR: Deputado WALNEY ROCHA.
PROJETO DE LEI Nº 5.913/13 – Do Sr. Osmar Serraglio – que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Noroeste do Paraná – UNOR – e
dá outras providências”.
RELATOR: Deputado PEDRO GUERRA.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-13
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.554/13 – Do Sr. Major Fábio
– que “acrescenta o art. 2º-A à Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para impor a responsabilidade objetiva na atividade de risco de cana de açúcar”.
(Apensado: PL nº 5930/2013)
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.677/13 – Do Sr. Major Fábio –
que “acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), para dispor sobre a responsabili-
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dade do empregador que não fiscaliza o uso de Equipamento de Proteção individual (EPI)”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-08-13
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 488/11 – Do Senado Federal –
Neuto De Conto – (PLS nº 580/2007) – que “altera a
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a manutenção da condição de segurado especial, e dá outras
providências”. (Apensado: PL nº 4494/2012)
RELATOR: Deputado POLICARPO.
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-8-13
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.339/10 – Do Sr. Fábio Faria –
que “altera a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008,
“que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo”, para
incluir a formação e a capacitação de profissionais do
turismo como uma das atividades passíveis de financiamento e apoio com recursos do Fundo Geral de
Turismo – FUNGETUR”.
RELATOR: Deputado PEDRO GUERRA.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.889/08 – Do Sr. Marcelo Itagiba – que “dispõe sobre a criação do Conselho Federal
e dos Conselhos Regionais de Profissionais de Artes
Marciais e dá outras providências”. (Apensados: PL nº
6933/2010 (Apensados: PL nº 7813/2010 (Apensado:
PL nº 2051/2011), PL nº 1127/2011 e PL nº 3280/2012)
e PL nº 7890/2010)
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI.
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 12-8-13)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.327/13 – Do Sr. Rodrigo Maia
– que “altera o art. 162 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código Brasileiro de Trânsito), estabelecendo nova modalidade de infração”.
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-8-13
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 197/07 – Do Sr. Sandes Júnior
– que “modifica o art. 40 do Código Brasileiro de Aeronáutica, para dispor sobre a concessão de uso remunerado de imóveis da União localizados em áreas
de aeroportos, e dá outras providências”. (Apensado:
PL nº 4094/2008)
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU.
PROJETO DE LEI Nº 4.812/12 – Do Sr. Fernando Jordão – que “torna obrigatória a adequação dos projetos
a serem executados em rodovias federais e estaduais
que cruzam municípios em suas áreas urbanas e de
unidades de conservação”.
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.818/13 – Do Sr. Arnaldo Jordy
– que “impede a inscrição ou o registro de embarcação que não possua proteção no motor, eixo ou partes
móveis que possam pôr em risco a integridade física
dos passageiros e da tripulação”.
RELATOR: Deputado GERALDO SIMÕES.
PROJETO DE LEI Nº 5.871/13 – Da Sra. Rosane Ferreira – que “altera o art. 263 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, para dispor sobre a cassação da
Carteira Nacional de Habilitação”.
RELATOR: Deputado HUGO LEAL.
PROJETO DE LEI Nº 5.888/13 – Do Sr. Alexandre Toledo – que “institui o Programa Nacional Social de Habilitação Profissional de Condutores de Veículos, para
dispor sobre a obtenção gratuita da carteira nacional
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de habilitação por pessoas de baixa renda com recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação de
Trânsito – FUNSET”.
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE.
PROJETO DE LEI Nº 5.916/13 – Do Sr. Mauro Lopes
– que “denomina “Rodovia Antônio Carlos Marani” o
trecho da BR-265 entre a cidade de Lavras/MG e o
entroncamento com a BR-381 (Rodovia Fernão Dias)”
RELATOR: Deputado DIEGO ANDRADE.
PROJETO DE LEI Nº 5.935/13 – Do Sr. Felipe Bornier
– que “cancela as multas por avanço de sinal aplicadas
por fiscalização eletrônica no período compreendido
entre as vinte e três e cinco horas, em todo o território Nacional”.
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.
PROJETO DE LEI Nº 5.936/13 – Do Sr. Sandro Mabel – que “denomina “Rodovia Paulo Roberto Cunha”
o trecho da rodovia BR-452 entre as cidades de Rio
Verde e Itumbiara, no Estado de Goiás”.
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-08-13
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.225/13 – Do Sr. Marcelo Almeida – que “acrescenta o art. 185-A na Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, com a seguinte redação”.
RELATOR: Deputado MAURO MARIANI.
PROJETO DE LEI Nº 5.470/13 – Do Sr. João Campos
– que “dá a denominação de “Aeroporto Santa Genoveva – Governador Mauro Borges Teixeira” ao aeroporto
da cidade de Goiânia, Estado de Goiás”.
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI.
II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
III – COMISSÕES MISTAS
IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS
COMISSÕES
EM 8-8-13:
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
PROJETO DE LEI Nº 1.266/2007
PROJETO DE LEI Nº 1.433/2011
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PROJETO DE LEI Nº 1.445/2011
Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 218/2012
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 295/2013
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público:
PROJETO DE LEI Nº 5.434/2013
(Encerra-se a sessão às 18 horas e 58
minutos.)
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PROJETOS DE LEI
Nº 6.056/2013 – Da Srª. Luiza Erundina – Regulamentando o art. 14 da Constituição Federal, em matéria de
plebiscito, referendo e iniciativa popular.
Nº 6.057/2013 – Do Sr. Costa Ferreira – Dispõe sobre
a investigação criminal.
Nº 6.058/2013 – Do Sr. Camilo Cola – Altera a Lei nº
12.187, de 29 de dezembro de 2009, para estipular
multa em caso de descumprimento das metas estabelecidads nos planos setoriais de mitigação das emissões de gases de efeito estufa.
Nº 6.059/2013 – Da Srª. Rose de Freitas – Inclui parágrafo único ao Art. 6.º do Decreto-lei n.º 3.689, de 3 de
outubro de 1941- Código de Processo Penal, obrigando
a busca imediata de menores dasaparecidos, quando
da notificação em boletim de ocorrência.
Nº 6.060/2013 – Da Comissão de Legislação Participativa – Acrescenta os dispositivos que menciona da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
Nº 6.061/2013 – Do Sr. Hugo Leal – Altera a Lei nº
12.845, de 1º de agosto de 2013, que “Dispõe sobre
o atendimento obrigatório e integral de pessoas em
situação de violência sexual” e dá outras providências.
Nº 6.062/2013 – Do Sr. Fernando Francischini – Altera a
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que “dispõe sobre
os planos e seguros privados de assistência à saúde”.
Nº 6.063/2013 – Do Sr. Major Fábio – Acresce parágrafo único ao art. 35 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para instituir a obrigatoriedade
de orientação vocacional aos alunos do ensino médio.
Nº 6.064/2013 – Do Sr. Major Fábio – Dispõe sobre
a responsabilidade das empresas de administração
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imobiliária no tocante à higidez sanitária dos imóveis
por elas administrados.
Nº 6.065/2013 – Do Sr. Major Fábio – Acrescenta o
inciso XIV ao art. 39 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”, para configurar como
prática abusiva o cancelamento, bloqueio ou alteração
de limites de cartões de crédito sem aviso prévio ao
consumidor.
Nº 6.066/2013 – Do Sr. Sérgio Brito – Dispõe sobre a
concessão do benefício de seguro-desemprego, durante
o período de entressafra, ao trabalhador na atividade de
cata e de beneficiamento artesanal do coco da Bahia.
Nº 6.067/2013 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que “dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde”.
Nº 6.068/2013 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – Altera a Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 2003,
que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes
por veículos automotores e dá outras providências.
Nº 6.069/2013 – Da Srª. Aline Corrêa – Altera a pena
do art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
para quem pratica abuso, maus-tratos, ferimento ou
mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.
Nº 6.070/2013 – Da Srª. Aline Corrêa – Altera o art. 139
da Consolidação das Leis do Trabalho para permitir a
concessão de férias coletivas em até três períodos.
Nº 6.071/2013 – Da Srª. Aline Corrêa – Acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a fim
de dispor sobre a jornada de trabalho em regime de
doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso.
Nº 6.072/2013 – Da Srª. Rose de Freitas – Inclui o parágrafo único ao art. 360 do Decreto-lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal.
Nº 6.073/2013 – Do Sr. Jorge Corte Real – Inclui no
Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973,
que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, os trechos rodoviários que especifica
Nº 6.074/2013 – Do Sr. Mendonça Filho – Dá nova
redação ao artigo 136 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), que tipifica a conduta de maus-tratos, agravando as penas cominadas,
dentre outras providências.
Nº 6.075/2013 – Do Sr. Guilherme Campos – Garante
às crianças e adolescentes a realização pelo Sistema Único de Saúde – SUS de cirurgia reparadora de
otoplastia.
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Nº 6.076/2013 – Do Sr. Guilherme Campos – Declara o
arquiteto Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares
– Oscar Niemeyer, o Patrono da Arquitetura Brasileira.

Ambiente a respeito da Gestão de Criadores de Passeriformes Silvestres – SISPASS, do Instituto Brasileiro
do Meio-Ambiente – IBAMA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 3.464/2013 – Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional – Requer, nos termos constitucionais e regimentais, que seja encaminhado, por meio
da Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações
ao Excelentíssimo Senhor Celso Amorim, Ministro de
Estado da Defesa, sobre a adesão do Brasil à Convenção Internacional sobre o Cibercrime (Convenção
de Budapeste) e sobre eventuais providências na área
da segurança digital.

Nº 212/2013 – Da Srª. Rosane Ferreira – Acrescenta
parágrafo ao art. 102 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados para proibir a retirada de assinaturas do recurso contra a competência conclusiva das
Comissões
INDICAÇÕES
Nº 5.065/2013 – Da Comissão de Finanças e Tributação – Sugere ao Ministério de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior a criação de
Zona de Processamento de Exportação, no município
de Sorriso, no estado Mato Grosso.
Nº 5.066/2013 – Da Comissão de Finanças e Tributação – Sugere ao Ministério de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior a criação de
Zona de Processamento de Exportação, no município
de Rondonópolis, no estado Mato Grosso.
Nº 5.067/2013 – Do Sr. Osmar Serraglio – Sugere ao
Ministro de Estado de Minas e Energia a implantação
de unidade operacional do Serviço Geológico do Brasil – CPRM no Município de Umuarama, no Estado
do Paraná
RECURSOS
Nº 222/2013 – Do Sr. Ricardo Izar – Requer, com
base nos arts. 132, § 2º e 58 do Regimento Interno,
seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei nº 3.405,
de 1997, Dispõe sobre o provimento dos serviços de
notas e de registros públicos, nos termos do art. 236,
§ 3º da Constituição Federal
Nº 223/2013 – Do Sr. Eli Correa Filho – Recurso contra a apreciação conclusiva da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania sobre o Projeto de Lei
nº 3405/1997.
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO
Nº 3.461/2013 – Do Sr. Roberto Santiago – Solicita
informações do Senhor Ministro das Comunicações a
respeito do Programa do Satélite Geoestacionário de
Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC).
Nº 3.462/2013 – Do Sr. Otavio Leite – Solicita informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa a
respeito dos cortes das dotações orçamentárias, em
face do Decreto nº 8.062, de 29 de julho 2013.
Nº 3.463/2013 – Do Sr. Otavio Leite – Solicita informações à Excelentíssima Senhora Ministra do Meio

Nº 3.465/2013 – Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional – Requer, nos termos constitucionais e regimentais, que seja encaminhado, por meio
da Mesa Diretora desta Casa, pedido de informações
ao Excelentíssimo Senhor Antonio de Aguiar Patriota,
Ministro de Estado das Relações Exteriores, sobre a
adesão do Brasil à Convenção Internacional sobre o
Cibercrime (Convenção de Budapeste) e sobre eventuais providências na área da segurança digital.
Nº 3.466/2013 – Do Sr. Simplício Araújo – Requer informações ao Ministro da Justiça, sobre as providências
que estão sendo tomadas para a desintrusão das terras dos índios Awa, localizadas na Reserva Biológica
do Gurupi, no Estado do Maranhão.
Nº 3.467/2013 – Do Sr. Simplício Araújo – Requer informações ao Ministro de Estado das Cidades, referente ao programa “Minha Casa Minha Vida”, dados
por município e registro de demanda para atender o
estado do Maranhão.
Nº 3.468/2013 – Do Sr. Simplício Araújo – Requer informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre os procedimentos ambulatoriais e internações hospitalares nos
Estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, referente ao tratamento de câncer e listagem das cirurgias
realizadas, no ano de 2012.
Nº 3.469/2013 – Do Sr. Simplício Araújo – Requer informações ao Sr. Ministro da Saúde sobre os critérios
para o aumento do teto financeiro para atender o Estado do Maranhão.
Nº 3.470/2013 – Do Sr. Simplício Araújo – Requer que
sejam prestadas informações por parte do Ministério
da Educação sobre construção de escolas e outros
programas que beneficiem os municípios do Estado
do Maranhão, através do PNE (Plano Nacional de Educação), nos últimos 4 anos.
Nº 3.471/2013 – Do Sr. Simplício Araújo – Requer informações a Excelentíssima Sra. Ministra do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão referente
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a esclarecimentos dos investimentos do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) nos municípios
de Timon, Bacabal, Pedreiras, Brejo, São Bernardo e
Açailândia, no Estado do Maranhão.

EM FACE DE VOTAÇÕES PENDENTES DE APRECIAÇÃO POR PARTE DO CONGRESSO NACIONAL.

Nº 3.472/2013 – Do Sr. Simplício Araújo – Requer informações por parte do Ministério da Integração Nacional,
da relação de municípios e povoados maranhenses
beneficiados com poços artesianos, assim como, os
critérios utilizados para distribuição dos recursos desde
o ano de 2010 até a presente data.

Nº 8.324/2013 – Do Sr. Pedro Uczai – Votos de louvor
pelo aniversário do Município de Brusque-SC.

Nº 3.473/2013 – Do Sr. Simplício Araújo – Requer seja
encaminhado ao Excelentíssima Sra. Ministra do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão acerca dos recursos financeiros federal e estadual, assim
como, arrecadação estadual incluindo convênios e
transferências voluntárias e constitucionais, nos últimos 4 anos direcionados ao Maranhão.
REQUERIMENTOS
Nº 8.316/2013 – Do Sr. João Campos – Requer inclusão
na Ordem do Dia da PEC nº 446 de 2009, que “Institui
o piso salarial para os servidores policiais”
Nº 8.317/2013 – Do Sr. Fernando Francischini – Requer o apensamento do PL nº 5.776 /2013 ao PL nº
8.045/2010.
Nº 8.318/2013 – Do Sr. João Dado – Retirada de tramitação do Recurso nº 211/2013 contra apreciação
conclusiva das Comissões sobre o Projeto de Lei nº
2214/2011, que “Dispõe sobre o processamento de
recursos no âmbito da Justiça do Trabalho e dá outras
providências”.
Nº 8.319/2013 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – Requer a criação e instalação de Comissão Especial
para proferir parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 205 de 2012.
Nº 8.320/2013 – Do Sr. Mendonça Filho – Requer a
expedição de manifestação de pesar pelo falecimento
do instrumentista, cantor e compositor brasileiro José
Domingos de Morais, o Dominguinhos.
Nº 8.321/2013 – Do Sr. Walter Tosta – Requer a aprovação de Moção Honrosa pelo aniversário de 53 anos
de Gilberto Kassab, Presidente do Partido Social Democrático – PSD.
Nº 8.322/2013 – Do Sr. Mendonça Filho – SOLICITA A
CONVOCAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA MINISTRA DA
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, SRA.
IDELI SALVATTI GARCIA, PARA PRESTAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE SUPOSTAS ‘’CHANTAGENS’’
QUE O GOVERNO FEDERAL ESTEJA SOFRENDO,

Nº 8.323/2013 – Do Sr. Chico Lopes – Requer inclusão
da PEC 150, de 2003, na Ordem do Dia.

Nº 8.325/2013 – Do Sr. Simplício Araújo – Requer
a inclusão na Ordem do Dia da PEC 300/2008, que
prevê equiparação salarial entre policiais militares e
bombeiros de todo país.
Nº 8.326/2013 – Do Sr. Simplício Araújo – Requer
a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº
2.295/2000, que fixa a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
Nº 8.327/2013 – Do Sr. Simplício Araújo – Requer a
inclusão, em caráter de urgência, na Ordem do Dia
do Plenário, do Projeto de Lei nº 7.495/2006, que define o piso salarial profissional nacional dos Agentes
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate
às Endemias.
PROPOSIÇÕES DESPACHADAS
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 302, DE 2013
(Do Senado Federal)
PLS nº 224/2013
Oficio n° 1.680/2013 – SF
Dispõe sobre o contrato de trabalho
doméstico; altera as Leis nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, nº 8.213, de 24 de julho de
1991, e Lei nº 11.196, de 21 de novembro de
2005; revoga o inciso I do art. 3º da Lei nº
8.009, de 29 de março de 1990, o art. 36 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei
nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, e o
inciso VII do art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro 1995; e dá outras providências.
DESPACHO: SUBMETA-SE AO PLENÁRIO, NOS TERMOS DOS ARTS. 142 E 143
DO REGIMENTO COMUM DO CONGRESSO
NACIONAL.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA
À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Do Contrato de Trabalho Doméstico
Art. 1º Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua,
subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não
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lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial
destas, por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-se o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. É vedada a contratação de menor de 18 (dezoito) anos para desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção nº 182,
de 1999, da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), e do Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008.
Art. 2º A duração normal do trabalho doméstico
não excederá 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e
quatro) semanais, observado o disposto nesta Lei.
§ 1º A remuneração da hora de serviço extraordinária será, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
superior ao valor da hora normal.
§ 2º O salário-hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário
mensal por 220 (duzentos e vinte) horas, salvo se o
contrato estipular jornada mensal inferior, que resulte
em divisor diverso.
§ 3º O salário-dia normal, no caso de empregado
mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal
por 30 (trinta) e servirá de base para pagamento do
repouso remunerado e dos feriados trabalhados.
§ 4º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído regime de compensação de horas,
mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia.
§ 5º No regime de compensação previsto no § 4º:
I – será devido o pagamento, como horas extras,
na forma do § 1º, das primeiras 40 (quarenta) horas
mensais excedentes ao horário normal de trabalho;
II – das 40 (quarenta) horas referidas no inciso I, poderão ser deduzidas, sem o correspondente
pagamento, as horas não trabalhadas, em função de
redução do horário normal de trabalho ou de dia útil
não trabalhado, durante o mês;
III – o saldo de horas que excederem as 40 (quarenta) primeiras horas mensais de que trata o inciso I,
com a dedução prevista no inciso II, quando for o caso,
será compensado no período máximo de 1 (um) ano.
§ 6º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral
da jornada extraordinária, na forma do § 5º, fará o trabalhador jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração
na data da rescisão.
§ 7º Os intervalos previstos nesta Lei, o tempo
de repouso, as horas não trabalhadas, os feriados e
os domingos livres em que os empregados que moram no local de trabalho nele permaneçam não serão
computados como horário de trabalho.
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§ 8º O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem
prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.
Art. 3º Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 25 (vinte
e cinco) horas semanais.
§ 1º O salário a ser pago aos empregados sob o
regime de tempo parcial será proporcional a sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas
mesmas funções, tempo integral.
§ 2º A duração normal do trabalho dos empregados em regime de tempo parcial poderá ser acrescida
de horas suplementares, em número não excedente
a 1 (uma) hora diária, mediante acordo escrito entre
empregador e empregado, aplicando-se-lhes, ainda, o
disposto nos §§ 2º e 3º do art. 2º, com o limite máximo
de 6 (seis) horas diárias.
§ 3º Na modalidade do regime de tempo parcial,
após cada período de 12 (doze) meses de vigência do
contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias,
na seguinte proporção:
I – 18 (dezoito) dias, para a duração do trabalho
semanal superior a 22 (vinte e duas) horas, até 25
(vinte e cinco) horas;
II – 16 (dezesseis) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 20 (vinte) horas, até 22 (vinte
e duas) horas;
III – 14 (quatorze) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 15 (quinze) horas, até 20
(vinte) horas;
IV – 12 (doze) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 10 (dez) horas, até 15 (quinze) horas;
V – 10 (dez) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 5 (cinco) horas, até 10 (dez) horas;
VI – 8 (oito) dias, para a duração do trabalho semanal igual ou inferior a 5 (cinco) horas.
Art. 4º É facultada a contratação, por prazo determinado, do empregado doméstico:
I – mediante contrato de experiência;
II – para atender necessidades familiares de natureza transitória e para substituição temporária de
empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido ou suspenso.
Parágrafo único. No caso do inciso II deste artigo,
a duração do contrato de trabalho é limitada ao término do evento que motivou a contratação, obedecido o
limite máximo de 2 (dois) anos.
Art. 5º O contrato de experiência não poderá exceder a 90 (noventa) dias.
§ 1º O contrato de experiência poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, desde que a soma dos 2 (dois)
períodos não ultrapasse 90 (noventa) dias.
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§ 2º O contrato de experiência que, havendo continuidade do serviço, não for prorrogado após o decurso
de seu prazo previamente estabelecido ou que ultrapassar o período de 90 (noventa) dias passará a vigorar
como contrato de trabalho por prazo indeterminado.
Art. 6º Durante a vigência dos contratos previstos
nos incisos I e II do art. 4º, o empregador que, sem justa
causa, despedir o empregado, é obrigado a pagar-lhe,
a título de indenização, metade da remuneração a que
teria direito até o termo do contrato.
Art. 7º Durante a vigência dos contratos previstos
nos incisos I e II do art. 4º, o empregado não poderá
se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de
ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos
que desse fato lhe resultarem.
Parágrafo único. A indenização não poderá exceder àquela que teria direito o empregado em idênticas condições.
Art. 8º Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos I e II do art. 4º, não será exigido o aviso prévio.
Art. 9º A Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoriamente apresentada, contra recibo,
pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual
terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para nela
anotar, especificamente, a data de admissão, a remuneração e, quando for o caso, os contratos previstos
nos incisos I e II do art. 4º.
Art. 10. É facultado às partes, mediante acordo
escrito, estabelecer horário de trabalho de 12 (doze)
horas seguidas por 36 (trinta e seis) horas ininterruptas de descanso, observados intervalos para repouso
e alimentação.
Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto neste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado
e pelo descanso em feriados.
Art. 11. Em relação ao empregado responsável por
acompanhar o empregador prestando serviços em viagem, serão consideradas apenas as horas efetivamente
trabalhadas no período, podendo ser compensadas as
horas extraordinárias em outro dia, observado o art. 2º.
§ 1º O acompanhamento do empregador em viagem será condicionado à prévia existência de acordo
escrito entre as partes.
§ 2º A remuneração-hora do serviço em viagem
será, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) superior ao valor do salário-hora normal.
§ 3º O disposto no § 2º deste artigo poderá ser,
mediante acordo, convertido em acréscimo no banco
de horas a ser utilizado a critério do empregado.
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Art. 12. É obrigatório o registro do horário de
trabalho do empregado doméstico por qualquer meio
manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo.
Art. 13. É obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação pelo período de, no
mínimo, 1 (uma) hora, e, no máximo, 2 (duas) horas,
admitindo-se, mediante prévio acordo escrito entre
empregador e empregado, sua redução a 30 (trinta)
minutos.
§ 1º No caso de empregado que resida no local
de trabalho, o período de intervalo poderá ser desmembrado em 2 (dois) períodos, desde que cada um
deles tenha, no mínimo, 1 (uma) hora, até o limite de
4 (quatro) horas ao dia.
§ 2º No caso de modificação do intervalo, na forma do § 1º, é obrigatória a sua anotação no registro
diário de horário, vedada sua prenotação.
Art. 14. Considera-se noturno, para os efeitos
desta Lei, o trabalho executado entre as 22 horas de
um dia e as 5 horas do dia seguinte.
§ 1º A hora de trabalho noturno terá duração de
52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.
§ 2º A remuneração do trabalho noturno deve ter
acréscimo de, no mínimo, 20% (vinte por cento) sobre
o valor da hora diurna.
§ 3º No caso de contratação, pelo empregador, de
trabalhador exclusivamente para desempenhar trabalho
noturno, o acréscimo será calculado sobre o salário
anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Art. 15. Entre 2 (dois) horários de trabalho deve
haver um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso.
Art. 16. É devido ao empregado doméstico o descanso semanal remunerado de, ao menos, 24 (vinte
e quatro) horas consecutivas, preferencialmente aos
domingos, além do descanso remunerado em feriados.
Art. 17. O empregado doméstico terá direito a
férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias, salvo o
disposto no art. 3º, § 3º, com, pelo menos, um terço a
mais que o salário normal, após cada período de 12
(doze) meses de trabalho prestado à mesma pessoa
ou família.
§ 1º Na cessação do contrato de trabalho, o empregado, desde que não tenha sido demitido por justa
causa, terá direito à remuneração relativa ao período
incompleto de férias, na proporção de um doze avos por
mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.
§ 2º O período de férias poderá, a critério do
empregador, ser fracionado em até 2 (dois) períodos,
sendo 1 (um) deles de, no mínimo, 14 (quatorze) dias
corridos.
§ 3º É facultado ao empregado doméstico converter um terço do período de férias a que tiver direito
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em abono pecuniário, no valor da remuneração que
lhe seria devida nos dias correspondentes.
§ 4º O abono de férias deverá ser requerido até
30 (trinta) dias antes do período aquisitivo.
§ 5º É lícito ao empregado que reside no local de
trabalho nele permanecer durante as férias.
§ 6º As férias serão concedidas pelo empregador
nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o
empregado tiver adquirido o direito.
Art. 18. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia,
bem como de despesas com transporte, hospedagem e
alimentação no caso de acompanhamento em viagem.
§ 1º É facultado efetuar descontos no salário do
empregado em caso de adiantamento salarial e, mediante acordo escrito entre as partes, para a inclusão
do trabalhador em planos de assistência médico-hospitalar e odontológica, de seguro e de previdência privada, não podendo a dedução ultrapassar 20% (vinte
por cento) do salário.
§ 2º Poderão ser descontadas as despesas com
moradia de que trata o caput deste artigo quando essa
se referir a local diverso da residência em que ocorrer
a prestação de serviço, e desde que essa possibilidade
tenha sido expressamente acordada entre as partes.
§ 3º As despesas referidas no caput deste artigo
não têm natureza salarial nem se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos.
§ 4º O fornecimento de moradia ao empregado
doméstico na própria residência ou em morada anexa, de qualquer natureza, não gera ao empregado
qualquer direito de posse ou de propriedade sobre a
referida moradia.
Art. 19. Observadas as peculiaridades do trabalho
doméstico, a ele também se aplicam as Leis nº 605,
de 5 de janeiro de 1949, nº 4.090, de 13 de julho de
1962, nº 4.749, de 12 de agosto de 1965, e nº 7.418,
de 16 de dezembro de 1985.
Parágrafo único. A obrigação prevista no art. 4º
da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, poderá
ser substituída, a critério do empregador, pela concessão, mediante recibo, dos valores para a aquisição
das passagens necessárias ao custeio das despesas
decorrentes do deslocamento residência-trabalho e
vice-versa.
Art. 20. O empregado doméstico é segurado
obrigatório da Previdência Social, sendo-lhe devidas,
na forma da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, as
prestações ali arroladas, atendido o disposto nesta
Lei e observadas as características especiais do trabalho doméstico.
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Art. 21. É devida a inclusão do empregado doméstico no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), na forma do regulamento a ser editado pelo
Conselho Curador e pelo agente operador do FGTS,
no âmbito de suas competências, conforme disposto
nos arts. 5º e 7º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, inclusive no que tange aos aspectos técnicos de
depósitos, saques, devolução de valores e emissão de
extratos, dentre outras determinadas na forma da lei.
Parágrafo único. O empregador doméstico somente passará a ter a obrigação de promover a inscrição e efetuar os recolhimentos referentes a seu
empregado após a entrada em vigor do regulamento
referido no caput.
Art. 22. O empregador doméstico depositará a
importância de 3,2% (três inteiros e dois décimos por
cento) sobre a remuneração devida, no mês anterior,
a cada trabalhador, destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda, sem justa causa ou
por culpa do empregador, do emprego do trabalhador
doméstico, não se aplicando ao empregado doméstico
o disposto nos §§ 1º a 3º do art. 18 da Lei nº 8.036, de
11 de maio de 1990.
§ 1º Nas hipóteses de dispensa por justa causa
ou a pedido, de término do contrato de trabalho a prazo determinado, de aposentadoria e de falecimento do
empregado doméstico, os valores previstos no caput
serão movimentados pelo empregador.
§ 2º Na hipótese de culpa recíproca, metade dos
valores previstos no caput será movimentada pelo empregado, enquanto a outra metade será movimentada
pelo empregador.
§ 3º Os valores previstos no caput serão depositados na conta vinculada do trabalhador, em variação
distinta daquela em que se encontrarem os valores
oriundos dos depósitos de que trata o inciso IV do art.
34 desta Lei, e somente poderão ser movimentados
por ocasião da rescisão contratual.
§ 4º À importância monetária de que trata o caput, aplicam-se as disposições da Lei nº 8.036, de 11
de maio de 1990, e da Lei nº 8.844, de 20 de janeiro
de 1994, inclusive quanto à sujeição passiva e equiparações, prazo de recolhimento, administração, fiscalização, lançamento, consulta, cobrança, garantias,
processo administrativo de determinação e exigência
de créditos tributários federais.
Art. 23. Não havendo prazo estipulado no contrato, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindi-lo,
deverá avisar a outra da sua intenção.
§ 1º O aviso prévio será concedido na proporção
de 30 (trinta) dias ao empregado que conte com até 1
(um) ano de serviço para o mesmo empregador.
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§ 2º Ao aviso prévio previsto neste artigo, devido
ao empregado, serão acrescidos 3 (três) dias por ano
de serviço prestado para o mesmo empregador, até
o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total
de até 90 (noventa) dias.
§ 3º A falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a
integração desse período ao seu tempo de serviço.
§ 4º A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.
§ 5º O valor das horas extraordinárias habituais
integra o aviso prévio indenizado.
Art. 24. O horário normal de trabalho do empregado, durante o aviso prévio, quando a rescisão tiver
sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2
(duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral.
Parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) horas diárias previstas
no caput deste artigo, caso em que poderá faltar ao
serviço, sem prejuízo do salário integral, por 7 (sete)
dias corridos, na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 23.
Art. 25. A empregada doméstica gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias,
sem prejuízo do emprego e do salário, nos termos da
Seção V do Capítulo III do Título III da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Parágrafo único. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda
que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade
provisória prevista na alínea “b” do inciso II do art. 10
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 26. O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao benefício do seguro-desemprego, na forma da Lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, no valor de 1 (um) salário mínimo,
por um período máximo de 3 (três) meses, de forma
contínua ou alternada.
§ 1º O benefício de que trata o caput será concedido ao empregado nos termos do regulamento do
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).
§ 2º O benefício do seguro-desemprego será
cancelado, sem prejuízo das demais sanções cíveis
e penais cabíveis:
I – pela recusa, por parte do trabalhador desempregado, de outro emprego condizente com sua
qualificação registrada ou declarada e com sua remuneração anterior;
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II – por comprovação de falsidade na prestação
das informações necessárias à habilitação;
III – por comprovação de fraude visando à percepção indevida do benefício do seguro-desemprego; ou
IV – por morte do segurado.
Art. 27. Considera-se justa causa para os efeitos
desta Lei:
I – submeter idoso, enfermo, pessoa com deficiência ou criança sob cuidado direto ou indireto do
empregado a maus tratos;
II – cometer ato de improbidade;
III – praticar incontinência de conduta ou mau
procedimento;
IV – condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da
execução da pena;
V – desídia no desempenho das respectivas
funções;
VI – embriaguez habitual ou em serviço;
VII – violação de fato ou circunstância íntima do
empregador doméstico ou de sua família;
VIII – ato de indisciplina ou de insubordinação;
IX – abandono de emprego, assim considerada a
ausência injustificada ao serviço por, pelo menos, 30
(trinta) dias corridos;
X – ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas
físicas praticadas no serviço contra qualquer pessoa,
salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
XI – ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador doméstico ou sua família, salvo em caso de legítima defesa,
própria ou de outrem;
XII – prática constante de jogos de azar.
Parágrafo único. O contrato de trabalho poderá
ser rescindido por culpa do empregador quando:
I – forem exigidos serviços superiores às forças
do empregado doméstico, defesos por lei, contrários
aos bons costumes ou alheios ao contrato;
II – o empregado doméstico for tratado pelo empregador ou sua família com rigor excessivo ou de
forma degradante;
III – o empregado doméstico correr perigo manifesto de mal considerável;
IV – o empregador não cumprir as obrigações
do contrato;
V – o empregador ou sua família praticar, contra
empregado doméstico ou pessoas de sua família, ato
lesivo da honra e da boa fama;
VI – o empregador ou sua família ofender o empregado doméstico ou sua família fisicamente, salvo
em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
VII – o empregador praticar qualquer das formas
de violência doméstica ou familiar contra mulheres de
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que trata o art. 5º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto
de 2006.
Art. 28. Para se habilitar ao benefício do seguro-desemprego, o trabalhador doméstico deverá apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho
e Emprego:
I – Carteira de Trabalho e Previdência Social,
na qual deverão constar a anotação do contrato de
trabalho doméstico e a data da dispensa, de modo a
comprovar o vínculo empregatício, como empregado
doméstico, durante pelo menos 15 (quinze) meses nos
últimos 24 (vinte e quatro) meses;
II – termo de rescisão do contrato de trabalho;
III – declaração de que não está em gozo de nenhum benefício de prestação continuada da Previdência
Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte; e
IV – declaração de que não possui renda própria
de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e
de sua família.
Art. 29. O seguro-desemprego deverá ser requerido de 7 (sete) a 90 (noventa) dias contados da data
da dispensa.
Art. 30. Novo seguro-desemprego só poderá ser
requerido após o cumprimento de novo período aquisitivo, cuja duração será definida pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).
CAPÍTULO II
Do Simples Doméstico
Art. 31. É instituído o regime unificado de pagamento de tributos, contribuições e demais encargos
do empregador doméstico (Simples Doméstico), que
deverá ser regulamentado no prazo de 120 (cento e
vinte) dias a contar da entrada em vigor desta Lei.
Art. 32. A inscrição do empregador e a entrada
única de dados cadastrais e de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais no âmbito do Simples
Doméstico dar-se-á mediante o registro em sistema
eletrônico a ser disponibilizado em portal na internet,
conforme regulamento.
Parágrafo único. A impossibilidade de utilização
do sistema eletrônico será objeto de regulamento, a
ser editado pelo Ministério da Fazenda e pelo agente
operador do FGTS.
Art. 33. O Simples Doméstico será disciplinado por
ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda, da
Previdência Social e do Trabalho e Emprego, que disporá sobre a apuração, o recolhimento e a distribuição
dos recursos recolhidos por meio do Simples Doméstico, observadas as disposições do art. 21 desta Lei.
§ 1º O ato conjunto a que se refere o caput deverá
dispor também sobre o sistema eletrônico de registro
das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais
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e sobre o cálculo e o recolhimento dos tributos e encargos trabalhistas vinculados ao Simples Doméstico.
§ 2º As informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o § 1º:
I – têm caráter declaratório, constituindo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos
e encargos trabalhistas delas resultantes e que não
tenham sido recolhidos no prazo consignado para pagamento; e
II – deverão ser fornecidas até o vencimento do
prazo para pagamento dos tributos e encargos trabalhistas devidos no Simples Doméstico em cada mês,
relativamente aos fatos geradores ocorridos no mês
anterior.
§ 3º O sistema eletrônico de que trata o § 1º e o
sistema de que trata o parágrafo único do art. 32 substituirão, na forma regulamentada pelo ato conjunto que
prevê o caput, a obrigatoriedade de entrega de todas
as informações, formulários e declarações a que estão sujeitos os empregadores domésticos, inclusive as
relativas ao recolhimento do FGTS.
Art. 34. O Simples Doméstico assegurará o recolhimento mensal, mediante documento único de
arrecadação, dos seguintes valores:
I – 8% (oito por cento) a 11% (onze por cento)
de Contribuição Previdenciária, a cargo do segurado
empregado doméstico, nos termos do art. 20 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
II – 8% (oito por cento) de Contribuição Patronal
Previdenciária (CPP) para a Seguridade Social, a cargo do empregador doméstico, nos termos do art. 24
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
III – 0,8% (oito décimos por cento) de Contribuição Social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
IV – 8% (oito por cento) de recolhimento para
o FGTS;
V – 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento),
na forma do art. 22 desta Lei; e
VI – Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) de que trata o inciso I do art. 7º da Lei nº 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, se incidente.
§ 1º As contribuições, os depósitos e o imposto
arrolados nos incisos I a VI incidem sobre a remuneração paga ou devida no mês anterior, a cada trabalhador, incluída na remuneração a gratificação de Natal a
que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962,
e a Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.
§ 2º A contribuição e o imposto previstos nos incisos I e VI do caput deste artigo serão descontados
da remuneração do empregado pelo empregador, que
é responsável por seu recolhimento.
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§ 3º O produto da arrecadação das contribuições,
dos depósitos e do imposto de que trata o caput será
centralizado na Caixa Econômica Federal.
§ 4º A Caixa Econômica Federal, com base nos
elementos identificadores do recolhimento, disponíveis
no sistema de que trata o § 1º do art. 33, transferirá
para a Conta Única do Tesouro Nacional o valor arrecadado dos tributos e depósitos previstos nos incisos
I, II, III e VI do caput.
§ 5º O recolhimento de que trata o caput será
efetuado em instituições financeiras integrantes da
rede arrecadadora de receitas federais.
§ 6º O empregador fornecerá, mensalmente, ao
empregado doméstico cópia do documento previsto
no caput.
§ 7º O recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, e a exigência das contribuições,
dos depósitos e do imposto, nos percentuais definidos
nos incisos I a VI, somente serão devidos após 120
(cento e vinte) dias da data de publicação desta Lei.
Art. 35. O empregador doméstico é obrigado a
pagar a remuneração devida ao empregado doméstico e a arrecadar a contribuição do inciso I do art. 34
referente a empregado a seu serviço e a recolhê-la,
assim como os tributos e encargos trabalhistas a seu
cargo discriminados nos incisos II, III, IV, V e VI do art.
34, até o dia 7 do mês seguinte ao da competência.
§ 1º Os valores das parcelas previstas nos incisos I, II, III e VI do art. 34 não recolhidos até a data do
vencimento sujeitar-se-ão à incidência de encargos
legais na forma prevista na legislação do imposto sobre a renda.
§ 2º Os valores dos incisos IV e V, referentes ao
FGTS, não recolhidos até a data de vencimento serão
corrigidos e terão a incidência da respectiva multa, conforme a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
CAPÍTULO III
Da legislação previdenciária e tributária
Art. 36. O inciso V do art. 30 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 30. .....................................................
..................................................................
V – o empregador doméstico é obrigado
a arrecadar a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a recolhê-la, assim
como a parcela a seu cargo, até o dia 7 do
mês seguinte ao da competência;
......................................................” (NR)
Art. 37. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art. 18. .....................................................
.................................................................
§ 1º Somente poderão beneficiar-se do
auxílio-acidente os segurados incluídos nos
incisos I, II, VI e VII do art. 11 desta Lei.
.........................................................” (NR)
“Art. 19. Acidente do trabalho é o que
ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa ou de empregador doméstico ou pelo
exercício do trabalho dos segurados referidos
no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando
lesão corporal ou perturbação funcional que
cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para
o trabalho.
........................................................” (NR)
“Art. 21-A. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária
da incapacidade quando constatar ocorrência
de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a
atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da
incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade
com o que dispuser o regulamento.
..................................................................
§ 2º A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do
nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão
caberá recurso, com efeito suspensivo, da
empresa, do empregador doméstico ou do
segurado, ao Conselho de Recursos da Previdência Social.” (NR)
“Art. 22. A empresa ou o empregador
doméstico deverão comunicar o acidente do
trabalho à Previdência Social até o primeiro dia
útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de
morte, de imediato, à autoridade competente,
sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição,
sucessivamente aumentada nas reincidências,
aplicada e cobrada pela Previdência Social.
.........................................................” (NR)
“Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições:
I – referentes ao período a partir da data de
filiação ao Regime Geral de Previdência Social,
no caso dos segurados empregados, inclusive
os domésticos, e dos trabalhadores avulsos;
II – realizadas a contar da data do efetivo
pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as
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contribuições recolhidas com atraso referentes
a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos
V e VII do art. 11 e no art. 13.” (NR)
“Art. 34. No cálculo do valor da renda
mensal do benefício, inclusive o decorrente
de acidente do trabalho, serão computados:
I – para o segurado empregado, inclusive
o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de
contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou empregador doméstico,
sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o
disposto no § 5º do art. 29-A;
II – para o segurado empregado, inclusive
o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado
especial, o valor mensal do auxílio-acidente,
considerado como salário de contribuição para
fins de concessão de qualquer aposentadoria,
nos termos do art. 31;
.........................................................” (NR)
“Art. 35. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que
tenham cumprido todas as condições para a
concessão do benefício pleiteado, mas não
possam comprovar o valor dos seus salários
de contribuição no período básico de cálculo,
será concedido o benefício de valor mínimo,
devendo esta renda ser recalculada quando
da apresentação de prova dos salários de
contribuição.” (NR)
“Art. 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto no art. 35,
deve ser reajustada como a dos benefícios
correspondentes com igual data de início e
substituirá, a partir da data do requerimento de
revisão do valor do benefício, a renda mensal
que prevalecia até então.” (NR)
“Art. 38. Sem prejuízo do disposto no
art. 35, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os informes
necessários para o cálculo da renda mensal
dos benefícios.” (NR)
“Art. 63. O segurado empregado, inclusive
o doméstico, em gozo de auxílio-doença será
considerado pela empresa e pelo empregador
doméstico como licenciado.
.........................................................” (NR)
“Art. 65. O salário-família será devido,
mensalmente, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador
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avulso, na proporção do respectivo número de
filhos ou equiparados nos termos do § 2º do art.
16 desta Lei, observado o disposto no art. 66.
.........................................................” (NR)
“Art. 67. ....................................................
Parágrafo único. O empregado doméstico
deve apresentar apenas a certidão de nascimento referida no caput.” (NR)
“Art. 68. As cotas do salário-família serão pagas pela empresa ou pelo empregador
doméstico, mensalmente, junto com o salário,
efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições, conforme dispuser
o Regulamento.
§ 1º A empresa ou o empregador doméstico conservarão durante 10 (dez) anos os
comprovantes dos pagamentos e as cópias das
certidões correspondentes, para exame pela
fiscalização da Previdência Social.
.........................................................” (NR)
Art. 38. O art. 70 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa vigorar com a seguinte redação:
“Art. 70. ....................................................
I – .............................................................
..................................................................
d) até o dia 7 do mês subsequente ao
mês de ocorrência dos fatos geradores, no
caso de pagamento de rendimentos provenientes do trabalho assalariado a empregado
doméstico; e
e) até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência
dos fatos geradores, nos demais casos;
.........................................................” (NR)
CAPÍTULO IV
Do Programa de Recuperação Previdenciária
dos Empregadores Domésticos (REDOM)
Art. 39. É instituído o Programa de Recuperação
Previdenciária dos Empregadores Domésticos (Redom),
nos termos desta Lei.
Art. 40. Será concedido ao empregador doméstico
o parcelamento dos débitos com o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), relativos à contribuição de
que tratam os arts. 20 e 24 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, com vencimento até 30 de abril de 2013.
§ 1º O parcelamento abrangerá todos os débitos
existentes em nome do empregado e do empregador,
na condição de contribuinte, inclusive débitos inscritos
em dívida ativa, que poderão ser pagos ou parcelados
da seguinte forma:
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I – com redução de 100% (cem por cento) das
multas aplicáveis; de 60% (sessenta por cento) dos
juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre os
valores dos encargos legal e advocatícios;
II – parcelados em até 120 (cento e vinte) vezes, com prestação mínima no valor de R$ 100,00
(cem reais).
§ 2º O parcelamento deverá ser requerido no
prazo de 120 (cento e vinte) dias após a entrada em
vigor desta Lei.
§ 3º A manutenção injustificada em aberto de 3
(três) parcelas implicará, após comunicação ao sujeito
passivo, a imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, o prosseguimento da cobrança.
§ 4º Na hipótese de rescisão do parcelamento
com o cancelamento dos benefícios concedidos:
I – será efetuada a apuração do valor original do
débito, com a incidência dos acréscimos legais, até a
data da rescisão;
II – serão deduzidas do valor referido no inciso I
deste parágrafo as parcelas pagas, com acréscimos
legais até a data da rescisão.
Art. 41. A opção pelo Redom sujeita o contribuinte a:
I – confissão irrevogável e irretratável dos débitos
referidos no art. 40;
II – aceitação plena e irretratável de todas as
condições estabelecidas;
III – pagamento regular das parcelas do débito
consolidado, assim como das contribuições com vencimento posterior a 30 de abril de 2013.
CAPÍTULO V
Disposições gerais
Art. 42. É de responsabilidade do empregador
o arquivamento dos documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias, enquanto essas não prescreverem.
Art. 43. O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 (cinco)
anos até o limite de 2 (dois) anos após a extinção do
contrato de trabalho.
Art. 44. A Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de
2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 11-A:
“Art. 11-A. A verificação, pelo Auditor-Fiscal do Trabalho, do cumprimento das normas
que regem o trabalho do empregado doméstico, no âmbito do domicílio do empregador,
dependerá de agendamento e entendimento
prévios entre a fiscalização e o empregador.
§ 1º A fiscalização deverá ter natureza
prioritariamente orientadora.
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§ 2º Será observado o critério de dupla visita
para lavratura de autos de infração, salvo quando
for constatada infração por falta de anotação na
CTPS ou, ainda, na ocorrência de reincidência,
fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 3º Durante a inspeção do trabalho referida no caput, o Auditor-Fiscal do Trabalho
far-se-á acompanhar pelo empregador ou por
alguém de sua família por ele designado.
§ 4º Em face da suspeita de ocorrência
de trabalho escravo, de tortura, maus tratos e
tratamento degradante, de trabalho infantil ou
de qualquer violação dos direitos fundamentais
do indivíduo, poderá ser requisitada, mediante
justificativa fundamentada, autorização judicial
para a realização de inspeção compulsória
no local de prestação do serviço doméstico.”
Art. 45. O empregador e o empregado domésticos são isentos do pagamento da contribuição sindical
(imposto sindical) prevista no Capítulo III do Título V
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
Art. 46. As matérias tratadas nesta Lei Complementar
que não sejam reservadas constitucionalmente a lei complementar poderão ser objeto de alteração por lei ordinária.
Art. 47. Revogam-se o inciso I do art. 3º da Lei
nº 8.009, de 29 de março de 1990, o art. 36 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 5.859, de 11
de dezembro de 1972, e o inciso VII do art. 12 da Lei
nº 9.250, de 26 de dezembro 1995.
Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 17 de julho de 2013. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
PROJETO DE LEI Nº 6.002, DE 2013
(Do Sr. Rubens Bueno)
Regulamenta o inciso I do § 3º do art.
37 da Constituição, dispondo sobre a apresentação, o encaminhamento e o processamento de reclamações oriundas de usuários
de serviços públicos, bem como sobre a
avaliação periódica, interna e externa, da
eficiência dos referidos serviços, e dá outras providências.
DESPACHO: APENSE-SE À(AO) PL Nº
6.953/2002.
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA
À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Serão processados na forma desta Lei,
relativamente à prestação de serviços públicos:
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I – a apresentação, o encaminhamento e o processamento de reclamações oriundas de seus usuários;
II – a avaliação periódica, interna e externa, da
eficiência exigida para a consecução dos referidos
serviços.
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
I – serviço público, o prestado à população por
órgãos e entidades integrantes da Administração Pública no âmbito federal, estadual, distrital e municipal,
diretamente, por intermédio de pessoas jurídicas vinculadas ao Poder Público e por ele controladas, ou,
ainda, mediante concessões e permissões levadas a
termo em favor de particulares;
II – prestador, a pessoa jurídica de direito público ou privado encarregada da execução de serviços
públicos, na forma do inciso I deste artigo;
III – usuário, a pessoa física ou jurídica destinatária de serviços públicos.
Art. 3º As reclamações referidas no inciso I do
art. 1º desta Lei serão encaminhados a ouvidorias,
quando existentes na estrutura administrativa do prestador, ou a unidade especificamente designada para
essa finalidade, cuja identificação deve ser levada ao
conhecimento do usuário no início e no término da
prestação do serviço.
Art. 4º Importa em falta funcional, imputada ao
ouvidor ou à pessoa encarregada da unidade referida no art. 3º desta Lei, punível na forma da legislação
para tanto aplicável, o silêncio do prestador ante reclamação apresentada na forma do art. 3º desta Lei por
mais de trinta dias, contados do respectivo protocolo,
sem motivo suficiente.
§ 1º Se o silêncio referido no caput deste artigo
decorrer da inércia injustificada de unidade ou pessoa
encarregada de providência reclamada pelo usuário,
a falta funcional será atribuída a essa pessoa ou ao
responsável pela unidade em cujo âmbito tenha sido
constatada a omissão.
§2º A recusa no fornecimento de explicação razoável no prazo de 60 dias após o protocolo da reclamação ou a apresentação de justificativa insuficiente
ocasionará o direito do usuário à reparação dos danos materiais e morais que lhe tenham sido causados,
presumindo-se, para os fins de eventual ação judicial,
até prova em contrário, o comportamento culposo de
pessoas indicadas no caput e no § 1º deste artigo.
§3º Aplica-se o disposto neste artigo a particulares concessionários ou permissionários de serviços
públicos, na forma do §6º do art. 37 da Constituição.
Art. 5º Para fins de apuração da eficiência do
serviço prestado, as unidades de controle externo
e interno encarregadas da fiscalização das atividades do prestador ou, quando for o caso, as agências
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reguladoras competentes promoverão e divulgarão,
periodicamente, relatórios destinados a organizar os
resultados obtidos a partir das reclamações apresentadas e processadas na forma dos arts. 2º e 4º desta
Lei, nas quais constarão, obrigatoriamente:
I – o número de reclamações apresentadas, agrupadas por destinatário;
II – a quantidade de processos abertos em decorrência das reclamações ainda em apuração, de acordo com a situação do respectivo prazo de conclusão;
III – a relação de processos concluídos até a data
da divulgação dos relatórios, nos quais se registre a
solução da reclamação apresentada;
IV – o número de ações judiciais ou de processos
internos para apuração de faltas funcionais abertos em
decorrência de reclamações apresentadas por usuários.
Art. 6º É vedada a decretação de sigilo sobre processos internos para apuração de faltas funcionais em
decorrência desta Lei, bem como sobre as ações judiciais decorrentes de reclamações por ela disciplinadas.
Art. 7º Os processos judiciais abertos em decorrência do disposto nesta Lei terão tramitação prioritária
e transcorrerão obrigatoriamente sob o rito sumário.
Art. 8º Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as
normas contidas nas Leis 8.078, de 11 de setembro
de 1990, e 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Art. 9º Esta Lei entre em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Há alguns dias, recebi sugestão do Sr. Ildo Eugênio Steffens propondo a criação de um mecanismo
que imponha metas de qualidade no atendimento no
serviço público, onda possam ser registradas reclamações em todos os níveis da administração pública, pois
hoje não possui um órgão que fiscalize a qualidade e
imponha metas. Sobre o assunto, segue breve reflexão.
A insatisfação dos brasileiros com os serviços
públicos que lhe são prestados parece ter vindo à tona
de forma abrupta e inesperada, ante a virulência das
recentes manifestações populares, mas a verdade é
que há muito tempo se registra neste país um completo divórcio entre as expectativas dos usuários de
serviços públicos e a qualidade do atendimento a eles
dirigido. A sensação do homem comum, praticamente
sem exceções, caminha no sentido de que não há nenhuma correspondência entre a pesada carga tributária
imputada a todos os que não dispõem de meios para
sonegar impostos e o retorno proveniente da polpuda
arrecadação desses encargos.
A alteração constitucional editada em 1988, conhecida como “reforma administrativa”, trouxe um ingrediente capaz de enfrentar esse descompasso, mas
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ainda não houve, infelizmente, vontade política suficiente para se conferir eficácia ao aludido instrumento.
Faz-se referência no inciso I do § 3º do art. 37 da Carta,
inserido na Lei Maior naquela oportunidade, em que
se prevê a implantação, por meio de lei ordinária, de
sistemas voltados a permitir que o usuário de serviços
públicos se manifeste a respeito do atendimento que
lhe é prestado e veja suas reclamações devidamente
encaminhadas.
O projeto de lei ora justificado pretende suprir a
lacuna anteriormente assinalada, para que se disponha,
enfim, de um instrumento apto ao encaminhamento
e processamento de reclamações apresentadas por
quem paga pesados impostos e não vê o sacrifício
devidamente recompensado. A lógica adotada possui
estrutura ao mesmo tempo extremamente simples e
viável, na medida em que se estabelecem normas destinadas a direcionar a manifestação dos usuários de
serviços públicos e a punir com severidade a eventual
omissão dos respectivos destinatários.
Acredita-se que a dinâmica daí resultante propiciará, mais do que a que decorreria de um conjunto de
norma mais sofisticado, uma absoluta conexão entre
os interessados de quem usa serviços públicos e o
comportamento de quem os presta à comunidade. É
essa, portanto, a razão pela qual se pede ao nobres
Pares a aprovação integral da matéria.
Sala das Sessões, 17 de julho de 2013. – Deputado Rubens Bueno.
REQUERIMENTO Nº 7.004, DE 2013
(Da Srª. Erika Kokay)
Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados, no próximo
dia 27 de agosto, em homenagem ao Dia
do (a) Psicólogo (a).
DESPACHO: Defiro. Publique-se.
Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da
Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exª, com
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o plenário, a convocação de sessão solene desta Casa no
próximo dia 27 de agosto de 2012, em homenagem
ao Dia do (a) Psicólogo (a).
Justificação
A profissão do psicólogo no Brasil teve início
com a criação das faculdades de medicina do Rio de
Janeiro e da Bahia em 1833 e até o final do século
XIX, não havia nenhuma sistematização ou institucionalização do conhecimento psicológico.
As primeiras décadas do século XX no Brasil foram fortemente marcadas pelo desenvolvimento indus-
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trial. Nesse mesmo momento, destacam-se também
os movimentos em defesa da expansão do sistema
educacional. É no bojo desses movimentos que iremos encontrar a origem das lutas pela instituição da
Psicologia como profissão, além dos muitos esforços
empreendidos para a criação e implantação dos cursos de formação de profissionais na área.
Como resultado dessas lutas, em 27 de agosto
de 1962 foi publicada a Lei n° 4.119/62, que regulamenta o exercício da profissão. A partir dai, tal data
passa a ser celebrada como “O dia do (a) Psicólogo
(a)”. Naquele mesmo ano, foi editado o parecer 403/62,
estabelecendo o currículo mínimo e a duração do
curso de Psicologia.
Em 20 de dezembro de 1971, com a edição da
Lei nº 5.766/71, são criados o Conselho Federal e
os Conselhos Regionais de Psicologia, dotados de
personalidade jurídica de direito público, autonomia
administrativa e financeira, constituindo em seu conjunto, uma autarquia, destinada a orientar, disciplinar
e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo e
zelar pela fiel observância dos princípios de ética e
disciplina da classe.
Atualmente, o universo da psicologia tem se
mostrado bastante desafiador, ao impor novos olhares, muitos questionamentos e, sobretudo, o propósito de interação em uma sociedade cada vez mais
dinâmica, imediatista, materialista e transformadora.
Hoje, a Psicologia é um fazer solicitado pelos diversos
segmentos do tecido social, tendo seu discurso entrelaçado no cotidiano de qualquer cidadão e cidadã.
Por tudo isso e considerando que o (a) profissional da área de Psicologia presta um inestimável
e fundamental trabalho à sociedade, reconhecemos
que é mais do que justo e necessário homenagearmos todas as psicólogas e psicólogos do Brasil,
como forma de se valorizar os (as) profissionais que
estão presentes no dia-a-dia da escola, da universidade, do posto de saúde, do hospital, no trânsito, na
mídia, na arte, etc.
Isso posto, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares visando a aprovação do nosso Requerimento.
Sala das Sessões, de
de 2013.
– Erika Kokay, PT-DF. – José Guimarães, PT-CE,
Líder do PT.
REQUERIMENTO Nº 8.043, DE 2013
(Do Sr. Otoniel Lima)
Requer, nos termos regimentais, seja
dado novo despacho ao PL nº 5412/2013,
a fim de incluir este Órgão Técnico para
apreciar o mérito.
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DESPACHO: Defiro o Requerimento n.
8.043/2013, nos termos do art. 141 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto
de Lei nº 5.412/2013 para incluir a Comissão
de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado. Publique-se. Oficie-se.[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL Nº 5.412/2013: À
CSPCCO e CCJC (Mérito e art. 54, do RICD).
Proposição sujeita à apreciação do Plenário.
Regime de tramitação: Ordinário.].
Requeiro, nos termos regimentais, que
a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, seja incluída
para apreciar o mérito do Projeto de Lei Nº
5412/2013, de autoria da Deputada Rosane
Ferreira, o qual “Altera o Decreto-lei n° 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
para tipificar o crime de divulgação pública
de imagens de vídeos de segurança.”
Justificação
A propositura em epigrafe está intimamente ligada
aos interesses da segurança pública, em decorrência
disso faz-se necessário que a mesma seja apreciada
pelo órgão encarregado de analisar estas questões. O
principal aspecto que torna essencial o acréscimo da
referida Comissão entre as que devem deliberar sobre
a matéria, é o fato de que o Projeto de Lei pretende
criar o tipo penal “divulgação pública de imagens de
vídeo de segurança”, transformando essa conduta em
crime. Diante do exposto, fica demonstrada a competência regimental temática desta Comissão para
deliberar sobre a proposição em tela, a qual envolve
diretamente a segurança pública.
Sala da Comissão,
de
de 2013. –
Deputado Otoniel Lima, (PRB-SP).
REQUERIMENTO Nº 8.128, DE 2013
(Do Sr. Sergio Zveiter)
Requer a desapensação do Projeto de
Lei nº 5.749, de 2013, apensado ao Projeto
de Lei nº 7.653, de 2010.
DESPACHO: Defiro o Requerimento nº
8.128/2013, para determinar que o Projeto de
Lei nº 5.749/2013 seja desapensado do Projeto de Lei nº 7.653/2010. Publique-se. Oficie-se. [ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL
5.749/2013: À CCJC (mérito e art. 54 do RICD).
Proposição sujeita à apreciação conclusiva.
Regime de tramitação: ordinária.].
Senhor Presidente:
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Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
142, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
– RICD, a desapensação do Projeto de Lei nº 5.749/13,
de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 7.653/10, do Sr.
Hugo Leal.
Justificação
O presente requerimento visa solicitar a desapensação do Projeto deLei nº 5.749/13, tendo em vista que
o art. 142 do RICD determina que somente devam ser
apensadas matérias idênticas ou correlatas.
No entanto, o PL n° 7.653/10, ao qual a proposição de minha autoria foi apensada, visa estipular o
tempo do estágio profissional do bacharel em direito.
De maneira totalmente diversa, o objetivo doLei
nº 5.749/13 é criar uma nova figura em nosso ordenamento, o denominado “paralegal”; estabelecer sua
atividade e os requisitos para sua inscrição.
O simples fato de ambas as normas modificarem
a mesma Lei, qual seja a Lei nº 8.906/94 – Estatuto
de Advocacia, não significa que as matérias das proposições sejam correlatas.
As propostas são totalmente diferentes, não havendo qualquer correlação entre seus objetos: uma
trata do tempo do estágio profissional do bacharel em
direito e a outra, cria a figura do paralegal, que não
seria estagiário e nem advogado.
Não há argumentos que justifiquem o apensamento de ambas as proposições, uma vez que, os seus
objetos são completamente discordantes.
Por tais razões, requer a revisão do despacho
que determinou a apensação e, consequentemente,
o desapensamento doLei nº 5.749/13, de minha autoria, do PL n° 7.653/10, de autoria do Dep. Hugo Leal.
Sala das Sessões, 3 de julho de 2013. – Dep.
Sergio Zveiter, (PSD/RJ).
REQUERIMENTO Nº 8.141, DE 2013
(Do Sr. José Carlos Araújo)
Solicita a redistribuição do PL nº
363/99 e a desapensação do PL nº 5.632/09.
DESPACHO: Defiro, nos termos do art.
142, parágrafo único, do RICD, o Requerimento
n. 8.141/2013. Desapense-se o Projeto de Lei
nº 5.632/2009 do Projeto de Lei nº 363/1999,
em tramitação conclusiva no âmbito das Comissões, visto que a proposição mais antiga já
havia sido apreciada pela única Comissão de
mérito a que fora distribuída por ocasião do ato
de apensação. Revejo, consequentemente, o
despacho aposto ao Projeto de Lei nº 363/1999,
para excluir a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, encaminhando-se
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a proposição à Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, na forma do art. 54,
inc. I, do RICD. Determino, como medida de
instrução, que seja juntado ao processado do
Projeto de Lei nº 363/1999 cópia do Parecer
aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor, que aprovou os Projetos de Lei nº
362/1999 e n. 363/1999, na forma do substitutivo apresentado pelo Relator. Publique-se.
Oficie-se.[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO NO
PROJETO DE Lei nº 363/1999. À CDC E CCJC
(Art. 54, I, RICD). Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões (Art. 24,
II, RICD). Regime de Tramitação: Ordinário]
[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO NO PROJETO DE Lei nº 5.632/2009. À CDC, CTASP E
CCJC (Art. 54, I, RICD). Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões (Art.
24, II, RICD). Regime de Tramitação: Ordinário].
Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 139, II, a, e 41, XX, do
Regimento Interno da Casa, solicito a Vossa Excelência
proceder à redistribuição do PL nº 363/99, que “Define
regras para cláusulas que limitam direitos em contratos
de adesão e dá outras providência”, de modo a excluir
a Comissão de Defesa do Consumidor de seu despacho. Solicito, ainda, nos termos do art. 142, Parágrafo
único, a desapensação do PL 5.632/09, apensado a
esse, que “Dispõe sobre a padronização de documen‑
tos públicos e privados”.
Justificação
O PL n° 363/99 foi apresentado pelo deputado
Enio Bacci ,em 23/03/99, tendo sido apensado, em
28/04/99, ao PL n° 362/99, o qual foi encaminhado à
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias em 03/05/99.
Nessa comissão foi designado o relator, Deputado Celso Russomanno, que apresentou seu parecer
favorável ao PL n° 362/99 e ao seu apensado, PL n°
363/99, com substitutivo, que foi aprovado, nesse órgão técnico, em 02/08/00.
Após ser enviado a antiga Comissão de Constituição e Justiça e Redação, foi apresentado o REQ
67/2008 CCJC, pelo Dep. Odair Cunha, que requeria
a prejudicialidade do PL nº 362/99, o qual foi deferido
pela Mesa em 10/10/08. Dessa forma, o PL n° 363/99
foi desapensado do referido projeto remetido ao arquivo.
Entretanto, em 26/08/08, foi chancelado um despacho para que a Comissão de Defesa do Consumidor se pronunciasse novamente quanto ao mérito da
matéria, antes da CCJC, tendo essa já se manifestado favoravelmente, conforme descrito anteriormente.
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Assim, nos termos dos artigos 139, II, a, e 41,
XX, do Regimento Interno da Casa, solicito a Vossa
Excelência proceder à redistribuição do PL nº 363/99,
bem como à desapensação do PL 5.632/09, nos termos do art. 142, Parágrafo único, do RICD, tendo em
vista que esse foi apensado após a única comissão
de mérito já ter se pronunciado.
Brasília,
de
de 2013. – Deputado
José Carlos Araújo, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 8.196, DE 2013
(Do Sr. José Guimarães)
Requeremos, nos termos regimentais
da Câmara dos Deputados, a aprovação
de Moção de Repúdio ao governo dos Estados Unidos em razão das atividades da
National Security Agency (NSA) no País,
as quais violam direito de empresas e cidadãos brasileiros e atentam contra a soberania nacional.
DESPACHO: Encaminhe-se cópia do expediente em epígrafe ao Ministro de Estado das
Relações Exteriores. Publique-se. Arquive-se.
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais da Câmara
dos Deputados, a aprovação de Moção de Repúdio ao
governo dos Estados Unidos em razão das atividades
da National Security Agency (NSA) no País, as quais
violam direito de empresas e cidadãos brasileiros e
atentam contra a soberania nacional.
MOÇÃO DE REPÚDIO
Nós, parlamentares da Câmara dos Deputados
da República Federativa do Brasil,
CONSIDERANDO os tradicionais laços de amizade que unem os povos dos Estados Unidos da América e do Brasil;
CONSIDERANDO o nosso sincero desejo de
que as relações bilaterais entre o Brasil e os EUA
permaneçam num excelente patamar e se adensem
cada vez mais;
CONSTATANDO que o artigo 5º, inciso XII, da
Constituição Federal, estipula que: é inviolável o sigi‑
lo da correspondência e das comunicações telegráfi‑
cas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo,
em último caso, por ordem judicia, nas hipóteses e na
forma que a lei estabelecer para fins de investigação
criminal ou instrução processual penal..
OBSERVANDO que a Declaração Universal dos
Direitos do Homem, adotada pela Assembleia Geral
das Nações Unidas em 1948 e firmada pelo Brasil e
pelos EUA, determina, em seu Artigo XII, que:

Agosto de 2013

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ninguém será sujeito a interferências na
sua vida privada, na sua família, no seu lar ou
na sua correspondência, nem a ataques à sua
honra e reputação. Toda pessoa tem direito à pro‑
teção da lei contra tais interferências ou ataques.
OBSERVANDO, ademais, que a Convenção Interamericana contra O Terrorismo, adotada em Barbados, em 6 de março de 2002, e também firmada
pelos EUA e pelo Brasil, estipula claramente, em seu
Artigo 15, que:
1. As medidas adotadas pelos Estados
Partes em decorrência desta Convenção serão
levadas a cabo com pleno respeito ao Estado
de Direito, aos direitos humanos e às liberda‑
des fundamentais.
2. Nada do disposto nesta Convenção
será interpretado no sentido de desconsiderar
outros direitos e obrigações dos Estados e das
pessoas, nos termos do direito internacional,
em particular a Carta das Nações Unidas, a
Carta da Organização dos Estados Ameri‑
canos, o direito internacional humanitário, o
direito internacional dos direitos humanos e o
direito internacional dos refugiados.
CONSTATANDO, dessa forma, que a imprescindível luta contra o terrorismo, na qual o Brasil está
firmemente empenhado, não justifica violações do
Estado de Direito e dos direitos humanos, o que é
explicitamente proibido por convenções basilares do
Direito Internacional Público;
CONSIDERANDO que a violação sistemática de
direitos humanos assegurados em convenções internacionais, inclusive o relativo à proteção da inviolabilidade das correspondências e das telecomunicações,
pode ser considerada também como uma forma de
terrorismo;
CHOCADOS com as revelações feitas por Edward
Snowden, as quais demonstram, com grande conhecimento de causa, de que os direitos dos cidadãos
brasileiros vêm sendo violados pelas ações da NSA,
que atentam contra a privacidade e a inviolabilidade
das comunicações;
PREOCUPADOS com a situação de vulnerabilidade da soberania nacional do Brasil, já que todas as
comunicações do país, inclusive as militares, passam
por satélites de propriedade norte-americana;
APREENSIVOS com o fato de que a Internet está
sendo usada pelo programa PRISM da NSA como instrumento de violação de direitos coletivos e individuais
de cidadãos de todo o mundo, bem como das nações;
APREENSIVOS, ademais, com os efeitos extraterritoriais do Patriot Act, que vulneram o sistema de
segurança coletiva da ONU e as soberanias nacionais
das nações do mundo;
ECOANDO as críticas e as preocupações já externadas, a esse respeito, pelo Parlamento Europeu e
por governos de diversos países do mundo;
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EXTERNANDO, por último, o nosso firme entendimento de que a luta contra o terrorismo deva ser
conduzida em estrito respeito aos direitos humanos
fundamentais, ao Estado Democrático de Direito, ao
Direito Internacional Público e ao princípio da igualdade jurídica entre os Estados;
MANIFESTAMOS:
O nosso repúdio à espionagem e o moni‑
toramento de bilhões de e-mails, telefonemas e
dados de empresas e cidadãos brasileiros, bem
como do governo do Brasil, supostamente reali‑
zados por agências de inteligência dos Estados
Unidos da América, que violam direitos de em‑
presas e cidadãos brasileiros e atentam contra a
soberania nacional. Ao mesmo tempo, externamos
o nosso apoio às iniciativas do Estado brasileiro,
que pretende levar este grave caso à considera‑
ção da Organização das Nações Unidas (ONU)
e da União Internacional das Telecomunicações
(UIT). Declaramos, ademais, nossa concordância
com as iniciativas destinadas a criar uma agência
multilateral, no âmbito do sistema das Nações
Unidas, para gerir e regulamentar a rede mundial
de computadores, poderoso instrumento de uso
compartilhado da humanidade. Por último, exter‑
namos a nossa apreensão com a segurança do
cidadão norte-americano Edward Snowden, que
está refugiado, há dias, no aeroporto de Moscou.
Sala das Sessões,
de
Dep. José Guimarães, Líder do PT.

de 2013. –

REQUERIMENTO Nº 8.267, DE 2013
(Do Sr. Darcísio Perondi)
Requer, nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei Complementar nºs 244, de 2013 e 34, de 2011.
DESPACHO: Deferido o Requerimento nº
8.267/2013, conforme despacho do seguinte
teor: Defiro o pedido contido no Requerimento nº 8.267/2013. Apense-se o Projeto de Lei
Complementar nº 244/2013 ao Projeto de Lei
Complementar nº 34/2011, nos termos do art.
142, caput, e do art. 143, inciso II, alínea “b”,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se. Oficie-se.[ATUALIZAÇÃO DO
DESPACHO DO PLP nº N. 34/2011: À CDEIC,
CFT (mérito e art. 54 do RICD) e CCJC (art.
54, do RICD). Proposição sujeita à apreciação
do Plenário. Regime de tramitação: Prioridade.]
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Diversos são os projetos de lei que tramitam
nesta Casa com o objetivo de determinar a localidade
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onde deve ser recolhido o ISSQN das modalidades
descritas no art. 3º da Lei Complementar nº 116, de
31 de julho de 2003.
O Projeto de Lei Complementar nº 34, de 2011, e
seus apensos, estabelecem a localidade onde deve ser
recolhido o ISSQN nas operações de cartão de crédito.
O Projeto de Lei Complementar nº 244, de 2013,
e seu apenso, fazem o mesmo em relação às operações de arrendamento mercantil.
As proposições modificam o mesmo dispositivo
legal, qual seja o art. 3º da Lei Complementar nº 116,
de 31 de julho de 2003.
Ressalte-se que o Projeto de Lei Complementar
nº 274, de 2013, propõe a inclusão de inciso XXIII ao
art. 3º da citada lei complementar, e o mesmo fazem
os Projetos de Lei nºs 165 e 267, ambos de 2012 e
que estão apensados ao PLP nº 34, de 2011.
É relevante mencionar que o propósito do Projeto de
Lei Complementar nº 244, de 2013 e seus apensos, é o
mesmo do Projeto de Lei Complementar nº 65, de 2007,
qual seja o de estipular o local de recolhimento do ISSQN
nas operações de arrendamento mercantil. Tal projeto foi
discutido, votado, rejeitado e arquivado por esta Casa. O
PLP nº 65/07, por sua vez, tramitou conjuntamente com
o PLP nº 144/07 que estabelece o local de recolhimento
do ISSQN nas operações de corretagem de seguros.
Assim, as proposições em tela buscam:
– modificar o mesmo dispositivo legal,
inclusive em alguns apensados inserindo, em
ambos os blocos de proposições, novo inciso
XXIII ao art. 3º da mencionada lei complementar;
– têm em comum o propósito de disciplinar o local de recolhimento do ISSQN;
– encontram caso precedente de apensação de proposições nessas mesmas condições.
Diante do exposto, com base no que estipula o
art. 142, em consonância com o disposto no art. 143,
do Regimento Interno, solicitamos a sua tramitação
conjunta do Projeto de Lei Complementar nº 244, de
2013 (e apenso) com o Projeto de Lei Complementar
nº 34, de 2011 (e apensos).
Sala das Sessões,17 de julho de 2013. – Darcísio
Perondi, Deputado Federal, PMDB-RS.
REQUERIMENTO Nº 8.286, DE 2013
(Da Srª. Íris de Araújo)
Requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 253, de 2013.
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DESPACHO: Defiro a retirada do Projeto de Lei Complementar nº 253/2013, nos
termos do art. 104 c/c art. 114, VII, ambos do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Publique-se..
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 104, inciso VII do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar
n.º 253, de 2013, de minha autoria, que autoriza o
Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Goiânia e instituir o Programa
Especial de Desenvolvimento da Grande Goiânia e dá
outras providências.
Sala das Sessões, de agosto de 2013. – Deputada Federal Íris de Araújo.
REQUERIMENTO Nº 8.291, DE 2013
(Do Sr. Rodrigo Maia)
Requer a retirada de tramitação do
RIC nº 3.373/2013.
DESPACHO: Defiro a retirada do Requerimento de Informações nº 3.373/2013, nos
termos do art. 104 c/c art. 114, VII, ambos do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Publique-se..
Senhor Presidente,
Requeiro, a Vossa Excelência, nos termos do art.
104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a retirada de tramitação do Requerimento de Informação nº 3.373 de 2013, de minha autoria.
Sala das sessões, de agosto de 2013. – Deputado
Federal Rodrigo Maia, Democratas/RJ.
REQUERIMENTO Nº 8.295, DE 2013
(Do Sr. Geraldo Thadeu)
Requer retirada de assinatura do Rec
0219/2013, recurso contra a apreciação conclusiva do Projeto de Lei 3.405, de 1997.
DESPACHO: Indefiro o Requerimento n.
8.295/2013, nos termos do art. 102, § 4º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Publique-se. Oficie-se.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos do art.
102, § 4º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de minha assinatura de apoio ao Rec
0219/2013, recurso contra a apreciação conclusiva do
Projeto de Lei 3.405, de 1997, que dispõe sobre o provimento dos serviços de notas e de registros públicos,
nos termos do art. 236, § 3º da Constituição Federal.
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Sala das Sessões,
de agosto de 2013. – Geraldo Thadeu, Deputado Federal, PSD-MG.
PROPOSIÇÕES PENDENTES DE DESPACHO
RECURSO Nº 222, DE 2013
(Do Sr. Ricardo Izar e outros)
Requer, com base nos arts. 132, § 2º e
58 do Regimento Interno, seja submetido ao
Plenário o Projeto de Lei nº 3.405, de 1997,
Dispõe sobre o provimento dos serviços de
notas e de registros públicos, nos termos
do art. 236, § 3º da Constituição Federal
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com base no art. 132, § 2º do Regimento Interno,
requeremos seja submetido à deliberação ao Plenário
o Projeto de Lei nº 3.405, de 1997, que “dispõe sobre
o provimento dos serviços de notas e de registros públicos, nos termos do art. 236, § 3º da Constituição
Federal”.
Sala das Sessões, 8 de agosto de 2013. – Ricardo Izar, Deputado Federal – PSD/SP.
Proposição: REC nº 222/13
Autor da Proposição: RICARDO IZAR E OUTROS
Ementa: Requer, com base nos arts. 132, § 2º e 58,
do Regimento Interno, seja submetido ao Plenário o
Projeto de Lei nº 3.405, de 1997, que “Dispõe sobre
o provimento dos serviços de notas e de registros públicos, nos termos do art. 236, do § 3º, da Constituição Federal”.
Data de Apresentação: 08/08/2013
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:
Confirmadas 			56
Não Conferem 			
5
Fora do Exercício 		
1
Repetidas 			3
Ilegíveis 			0
Retiradas 			0
Total 				65
Confirmadas
1 AELTON FREITAS PR MG
2 ANSELMO DE JESUS PT RO
3 ARMANDO VERGÍLIO PSD GO
4 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP
5 ARNON BEZERRA PTB CE
6 BRUNO ARAÚJO PSDB PE
7 CARLOS BRANDÃO PSDB MA
8 CELSO JACOB PMDB RJ
9 CÉSAR HALUM PSD TO
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10 CHICO LOPES PCdoB CE
11 DARCÍSIO PERONDI PMDB RS
12 DAVI ALCOLUMBRE DEM AP
13 DR. CARLOS ALBERTO PMN RJ
14 EDMAR ARRUDA PSC PR
15 ELEUSES PAIVA PSD SP
16 ELIENE LIMA PSD MT
17 ERIVELTON SANTANA PSC BA
18 EUDES XAVIER PT CE
19 EVANDRO MILHOMEN PCdoB AP
20 FÁTIMA PELAES PMDB AP
21 FERNANDO COELHO FILHO PSB PE
22 FRANCISCO ESCÓRCIO PMDB MA
23 FRANCISCO FLORIANO PR RJ
24 GERALDO RESENDE PMDB MS
25 HUGO NAPOLEÃO PSD PI
26 JAQUELINE RORIZ PMN DF
27 JOÃO CAMPOS PSDB GO
28 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
29 JORGE CORTE REAL PTB PE
30 JORGINHO MELLO PR SC
31 JOSÉ CARLOS ARAÚJO PSD BA
32 JOSÉ CHAVES PTB PE
33 JÚLIO DELGADO PSB MG
34 JUTAHY JUNIOR PSDB BA
35 LUCIO VIEIRA LIMA PMDB BA
36 MAJOR FÁBIO DEM PB
37 MARCELO CASTRO PMDB PI
38 MARLLOS SAMPAIO PMDB PI
39 MIGUEL CORRÊA PT MG
40 NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB RS
41 OSVALDO REIS PMDB TO
42 PAES LANDIM PTB PI
43 PINTO ITAMARATY PSDB MA
44 RICARDO IZAR PSD SP
45 RUBENS BUENO PPS PR
46 RUY CARNEIRO PSDB PB
47 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
48 SÉRGIO BRITO PSD BA
49 SEVERINO NINHO PSB PE
50 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
51 SILVIO COSTA PTB PE
52 TIRIRICA PR SP
53 VIEIRA DA CUNHA PDT RS
54 WALTER IHOSHI PSD SP
55 WILLIAM DIB PSDB SP
56 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
RECURSO Nº 223, DE 2013
(Do Sr. Eli Correa Filho e outros)
Recurso contra a apreciação conclusiva da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania sobre o Projeto de Lei
nº 3.405/1997.
Senhor Presidente,
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Os Deputados abaixo-assinados, com amparo no
art. 58, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e no art.
58, § 1º, c/c o art. 132, § 2º, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, recorrem ao Plenário contra
a apreciação conclusiva pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Projeto de Lei nº 3405, de
1997, “que dispõe sobre o provimento dos serviços de
notas e de registros públicos, nos termos do art. 236,
§ 3º da Constituição Federal ”, pelas seguintes razões:
1 – O parecer aprovado pela CCJC desta Casa,
ao contrário do que se lê em sua contraditória fundamentação, acaba com o concurso público para
ingressonatitularidadedoscartóriosbrasileiros,
criando castas e classes privilegiadas de cidadãos
que passariam a ter o direito de escolher, sem sujeitar-se a concurso público de provas, a titularidade dos melhores cartórios vagos do país. A “ação
entre amigos” funcionaria assim: (i) os Tribunais publicariam as listas com todos os cartórios vagos; (ii) os
atuais “donos de cartórios”, mesmo não concursados,
teriam o direito de escolher, antecipadamente, dentre
os melhores cartórios vagos, um para sua remoção,
sem necessidade de prestar concurso de provas; (iii)
os cartórios que sobrassem dessa primeira “peneira”,
seriam oferecidos aos donos de cartórios de outras
especialidades, mediante prova interna, de conhecimentos “específicos”; (iv) finalmente, os cartórios que
ainda sobrassem dessa escolha entre amigos privilegiados, seriam submetidos, em um terceiro momento,
ao concurso público de provas e títulos. É evidente
que não irá “sobrar” nenhum cartório rentável para
ingresso através de concurso público, permanecendo, assim, esses pequenos cartórios remanescentes,
o “resto do resto”, indefinidamente nas mãos de interinos, trazendo grande insegurança jurídica para todo
o sistema notarial e de registros do país.
2 – Além disso, o parecer aprovado cria inusitada
valoração de títulos, de modo a privilegiar, internamente, determinadas classes de pessoas em detrimento do
público externo dos cartórios, tudo no intuito óbvio e
gritantedeimpediroacessopúblicoaosconcursos
paradelegaçãodeserviçosnotariaisederegistro,
criando mecanismos para privilegiar a remoção inter‑
na entre alguns dos próprios titulares das serventias
mais rentáveis, remanescendo para oferta pública
somenteoresíduodeficitáriodessesserviços.Durante a tramitação, na CCJC, foram, ainda, inseridos
dispositivos estranhos à matéria de concursos para
cartórios (“jabutis”).
3 – Prova também e cabalmente a relevância
da matéria a Nota Técnica enviada a essa Casa pelo
Conselho Nacional de Justiça, informando da incons-
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titucionalidade da matéria, o qual ora anexamos, em
acréscimo aos fundamentos do presente recurso.
4 – Como se vê, trata-se de matéria que, por sua
importância, merece ser exaustivamente analisada e
debatida pelo plenário da Casa, pelo que pedimos o
apoio dos colegas para aprovação deste recurso.
Sala das Sessões,
de julho de 2013. – Deputado Eli Corrêa Filho, Deputado Cleber Verde, DEM/
SP, PRB/MA.
Proposição: REC nº 223/13
Autor da Proposição: ELI CORREA FILHO E OUTROS
Ementa: Recurso contra a apreciação conclusiva da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
sobre o Projeto de Lei nº 3405/1997, que dispõe sobre
o provimento de notas e de registros públicos, nos termos do art. 236, § 3º, da Constituição Federal.
Data de Apresentação: 08/08/2013
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas
Confirmadas 			52
Não Conferem 			
2
Fora do Exercício 		
0
Repetidas 			0
Ilegíveis 			0
Retiradas 			0
Total 				54
Confirmadas
1 ABELARDO LUPION DEM PR
2 ACELINO POPÓ PRB BA
3 ALEXANDRE LEITE DEM SP
4 ALINE CORRÊA PP SP
5 ANSELMO DE JESUS PT RO
6 ANTONIO BULHÕES PRB SP
7 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
8 ARNON BEZERRA PTB CE
9 AUGUSTO COUTINHO DEM PE
10 BERNARDO SANTANA DE VASCONCELL PR MG
11 CHICO ALENCAR PSOL RJ
12 CLEBER VERDE PRB MA
13 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
14 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
15 DR. CARLOS ALBERTO PMN RJ
16 ELI CORREA FILHO DEM SP
17 ERIVELTON SANTANA PSC BA
18 FELIPE MAIA DEM RN
19 GERALDO SIMÕES PT BA
20 GLADSON CAMELI PP AC
21 GUILHERME MUSSI PP SP
22 JEAN WYLLYS PSOL RJ
23 JOÃO CARLOS BACELAR PR BA
24 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
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25 JOSÉ CARLOS ARAÚJO PSD BA
26 JOSÉ CHAVES PTB PE
27 JÚLIO CAMPOS DEM MT
28 KEIKO OTA PSB SP
29 LUCIO VIEIRA LIMA PMDB BA
30 MAJOR FÁBIO DEM PB
31 MANDETTA DEM MS
32 MÁRCIO FRANÇA PSB SP
33 MARCIO JUNQUEIRA DEM RR
34 MENDONÇA FILHO DEM PE
35 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
36 NILMAR RUIZ PEN TO
37 OLIVEIRA FILHO PRB PR
38 ONYX LORENZONI DEM RS
39 OTONIEL LIMA PRB SP
40 PROFESSOR SÉRGIO DE OLIVEIRA PSC PR
41 REGINALDO LOPES PT MG
42 ROBERTO FREIRE PPS SP
43 RONALDO CAIADO DEM GO
44 RONALDO FONSECA PR DF
45 ROSE DE FREITAS PMDB ES
46 SABINO CASTELO BRANCO PTB AM
47 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
48 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
49 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
50 VALADARES FILHO PSB SE
51 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
52 ZEQUINHA MARINHO PSC PA
DESPACHOS DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE
PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício nº 49/13-CEDPA/P, do Senhor Deputado
RICARDO IZAR, Presidente do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar. Solicitação dirigida ao Senhor
Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do
Congresso Nacional, para a disponibilização de cópia
integral do Relatório Final produzido pela Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI do Cachoeira,
com vistas à instrução do Processo nº 8/2013 (Representação nº 17/2012).
Oficie-se ao Senhor Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, solicitando a disponibilização de cópia
do inteiro teor do Relatório Final produzido pela
CPMI do Cachoeira. Publique-se.
Em 8-8-13. – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
PRESIDÊNCIA/SGM
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Ofício nº 27/2013, Senhor Rigoberto Batista de
Oliveira, Secretário- Geral do Sindicato dos Garimpeiros
de Ariquemes e Região – SINGAR. Solicitação de retirada da urgência do Projeto de Lei nº 5.807, de 2013.
Oficie-se, informando que apenas o Poder Executivo pode retirar o pedido de urgência solicitado nos termos do art. 64, § 1º, da
Constituição Federal. Publique-se.
Em 8-8-13. – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
PRESIDÊNCIA/SGM
Ref. Of. nº 954/2013 – Dep. Eduardo Sciarra, Líder
do PSD. Indica o Dep. Guilherme Campos para relatoria do veto integral ao Projeto de Lei Complementar
nº 200/2012 (Projeto de Lei do Senado nº 198-Complementar).
Encaminhe-se ao Senhor Presidente da
Mesa do Congresso Nacional. Publique-se.
Em 8-8-13. – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 924/2013, da Liderança do PMDB – indica o Deputado Stefano Aguiar (PSC/MG) para titular
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.
Defiro. Publique-se.
Em 8-8-13. – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 190/2013, da Liderança do PPS – desliga o Deputado Rubens Bueno (PPS/PR) e indica o
Deputado Humberto Souto (PPS/MG) para suplente
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.
Defiro. Publique-se.
Em 8-8-13. – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
PRESIDÊNCIA / SGM
Ofício nº 256/2013, da Liderança do PSC – indica o Deputado Edmar Arruda (PSC/PR) para suplente da Comissão Especial destinada a proferir parecer
ao Projeto de Lei Complementar nº 237, de 2012, do
Sr. Pedro Eugênio, que “altera a Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006” (altera o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; a Lei nº 5.889, de 1973; a Lei nº 8.212, de
1991; Lei nº 8.213, de 1991; Lei nº 11.101, de 2005).
Defiro. Publique-se.
Em 8-8-13. – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
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PRESIDÊNCIA/SGM

PRESIDÊNCIA/SGM

Ref. Ofício nº 1729/2013 (SF) – Senador Renan
Calheiros, Presidente do Senado Federal. Solicita indicação de membros para compor a Comissão Mista
incumbida de relatar o veto parcial ao Projeto de Lei
da Câmara nº 98, de 2011 (PL nº 4.529, de 2004,
nesta Casa).

Ref. Ofício nº 1730/2013 (SF) – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal. Solicita indicação
de membros para compor a Comissão Mista incumbida
de relatar o veto integral ao Projeto de Lei da Câmara nº
83, de 2007 (PL nº 7.320, de 2006, nesta Casa).

Defiro. Publique-se.
Em 8-8-13. – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.

Publique-se. Arquive-se.
Em 8-8-13. – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD,
a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI
Nº 240/2011 (Sandes Júnior) – Altera a Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa e Proteção do Consumidor.
Brasília, 8 de agosto de 2013. – Henrique Eduardo Alves, Presidente.

COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Sétima Reunião Ordinária, Realizada
em 16 de Abril de 2013.
Às quinze horas e cinquenta e um minutos do
dia dezesseis de abril de dois mil e treze, reuniu-se
a Comissão de Finanças e Tributação, no Anexo II,
Plenário 04 da Câmara dos Deputados. Presentes os
Senhores Deputados João Magalhães – Presidente;
Assis Carvalho e Mário Feitoza – Vice-Presidentes;
Aelton Freitas, Akira Otsubo, Cláudio Puty, Dr. Ubiali, Guilherme Campos, João Dado, Júlio Cesar, Lucio
Vieira Lima, Manoel Junior, Pedro Eugênio, Ricardo Arruda e Vaz de Lima – Titulares; Antonio Carlos
Mendes Thame, Arthur Oliveira Maia, Eduardo Cunha,
Leonardo Gadelha, Luis Carlos Heinze, Luiz Pitiman,
Nelson Marchezan Junior, Rodrigo Maia e Valdivino
de Oliveira – Suplentes. Deixaram de comparecer os
Deputados Afonso Florence, Alexandre Leite, Alfredo
Kaefer, Amauri Teixeira, Devanir Ribeiro, Genecias Noronha, Jerônimo Goergen, João Lyra, José Guimarães,
José Humberto, José Otávio Germano, José Priante,
Mendonça Filho, Pedro Novais, Sergio Guerra e Silas
Brasileiro. ABERTURA: Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e
submeteu à apreciação a ata da 5ª Reunião Ordinária
Deliberativa, realizada no dia 10 de março de 2013, e
a ata da 6ª Reunião Ordinária de Audiência Pública,
realizada no dia 11 de março de 2013. Dispensada a
leitura, a pedido do Deputado Dr. Ubiali. Em discussão e votação, as Atas foram aprovadas. ORDEM
DO DIA: A – Proposições Sujeitas à Apreciação
do Plenário: PRIORIDADE: 1 – PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 238/13 – Do Poder Executivo
– que “dispõe sobre o quórum de aprovação de convênio que conceda remissão dos créditos tributários
constituídos em decorrência de benefícios, incentivos

Sexta-feira 9

33195

fiscais ou financeiros instituídos em desacordo com a
deliberação prevista no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea
“g”, da Constituição, e para a reinstituição dos referidos
benefícios nos termos da legislação aplicável; altera a
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que
estabelece normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal; dispõe sobre critérios de indexação dos contratos de refinanciamento
da dívida celebrados entre a União, Estados e Municípios; e dá outras providências”. RELATOR: Deputado
Eduardo Cunha. PARECER: pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito,
pela aprovação, com substitutivo. Lido o parecer pelo
Deputado Eduardo Cunha. VISTA CONJUNTA AOS
DEPUTADOS CLÁUDIO PUTY, DR. UBIALI, JOÃO
DADO E RODRIGO MAIA. ENCERRAMENTO. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às dezesseis horas e vinte e dois minutos, antes
convocando reunião ordinária deliberativa para quarta-feira, dia dezessete de abril, às dez horas, no Plenário
Deputado Mussa Demes (Plenário nº 4). E, para constar,
eu, _______________________, Aparecida de Moura
Andrade, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados. ________________________, Deputado
João Magalhães, Presidente. x – x – x COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 22ª Reunião, Realizada em 3 de Julho
de 2013.
Às quinze horas e onze minutos do dia três de
julho de dois mil e treze, reuniu-se ordinariamente a
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, no Anexo II, Plenário 3 da Câmara dos
Deputados, sob a presidência do Deputado Alessandro Molon. A lista de presença registrou o comparecimento dos Deputados João Campos, Alessandro
Molon e Otoniel Lima – Vice-Presidentes; Assis do
Couto, Cândido Vaccarezza, Dalva Figueiredo, Enio
Bacci, Fernando Francischini, Guilherme Campos,
Junji Abe, Keiko Ota, Lourival Mendes, Major Fábio
e Pinto Itamaraty – Titulares; Alexandre Leite, Amauri Teixeira, Arnaldo Faria de Sá, Edio Lopes, Givaldo
Carimbão, Jair Bolsonaro, Lincoln Portela, Moreira
Mendes, Onyx Lorenzoni, Pastor Eurico, Ricardo Berzoini e William Dib – Suplentes. Deixaram de registrar
presença os deputados Delegado Protógenes, Efraim
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Filho, Hugo Leal, José Augusto Maia e Paulo Freire.
Justificou a ausência o Deputado Otavio Leite. ABERTURA: Havendo número regimental, o Deputado
Alessandro Molon declarou abertos os trabalhos e
submeteu à apreciação as atas da 20ª e 21ª Reuniões, e da reunião de audiência pública, realizada no
dia 2 de julho de 2013, em conjunto com a Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, cujas
leituras foram dispensadas por solicitação do Deputado Enio Bacci. Em votação, as atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: O Deputado Alessandro Molon
comunicou as seguintes designações de relatoria: no
dia 26 de junho de 2013, ao Deputado Lourival Mendes, o Projeto de Lei nº 5.578/13; no dia 27 de junho
de 2013, ao Deputado Amauri Teixeira, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 919/13, e ao Deputado Cândido Vaccarezza, o Projeto de Lei Complementar nº
276/13. Informou ainda que a Comissão havia recebido ofício do Deputado Pastor Eurico, justificando
ausência na reunião do dia 26 de junho. Em seguida,
procedeu-se à apresentação de um vídeo, a requerimento do Deputado Onyx Lorenzoni, que esclareceu
que se tratava de matéria jornalística produzida e
apresentada pela Rede Brasil Sul, afiliada da Rede
Globo de Televisão no Estado de Santa Catarina,
abordando o tráfico de armas na fronteira internacional Brasil-Argentina, localizada naquela Unidade da
Federação. Ainda sobre o assunto, acrescentou que
o grave problema do tráfico de armas era, em parte,
causado pelas políticas equivocadas do Brasil, que,
por meio de sua Polícia Federal, dificultava ao máximo o porte e o registro de armas legais por cidadãos
responsáveis, um comportamento que de forma alguma condizia com o que havia sido decidido pela
população em referendo realizado sobre o assunto.
Na ocasião, segundo ele, a maioria dos cidadãos havia rejeitado a hipótese da negativa indiscriminada
de concessão de porte e registro de armas. Sobre o
mesmo tema, o Deputado Enio Bacci afirmou que
havia apresentado proposição com vistas a eliminar
o caráter subjetivo do ato de concessão de porte de
armas. Deu como exemplo seu caso, uma vez que a
ele havia sido negada a renovação do porte de armas,
cerca de 3 anos antes, sob a alegação de que à atividade de Deputado Federal não era inerente riscos
que justificassem o uso de armas. Em seguida, deu-se início à ORDEM DO DIA. O Deputado Alessandro
Molon anunciou a retirada da pauta, a pedido do autor, dos seguintes itens da pauta: 1) REQUERIMENTO Nº 222/13 dos Srs. Otavio Leite e Carlos Sampaio
– que “solicita a convocação do Ministro-chefe da
Secretaria Geral da Presidência da República, Sr.
Gilberto Carvalho, para prestar esclarecimentos sobre
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a sindicância da Casa Civil que investigou a ex-secretária Rosemary Nóvoa de Noronha”. 2) REQUERIMENTO Nº 228/13 – Do Sr. Otavio Leite e outros
– que “solicitam seja convocada a Ministra-chefe da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, Maria do Rosário Nunes, para prestar esclarecimentos sobre a frase postada em seu perfil no
twitter na manhã do dia 20 de maio de 2013, na qual
afirmou que ‘boato sobre Bolsa Família deve ter partido da oposição’”. 3) REQUERIMENTO Nº 230/13
– dos Srs. Otavio Leite e Carlos Sampaio – que “solicitam seja convocada a Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, para
prestar esclarecimentos sobre a antecipação do pagamento do benefício do Programa Bolsa Família e
também sobre a mudança de postura na versão dada
pela CEF sobre esse procedimento. 5) REQUERIMENTO Nº 234/13 – Do Sr. Otavio Leite e outros –
que “solicita seja convocado o Ministro-chefe da Secretaria-geral da Presidência da República, Gilberto
Carvalho, para prestar esclarecimentos sobre episódio que teria resultado na prisão de quatro agentes
da Abin, que trabalhavam disfarçados de portuários
no Porto de Suape, e suspeitos de espionar o governador de Pernambuco, Eduardo Campos”. 6) REQUERIMENTO Nº 235/13 – Do Sr. Otavio Leite e outros
– que “requerem seja realizada Audiência Pública
com o Diretor-Geral da Agência Brasileira de inteligência – ABIN, Wilson Roberto Trezza, para prestar
esclarecimentos sobre episódio que teria resultado
na prisão de quatro agentes da Abin, que trabalhavam
disfarçados de portuários no Porto de Suape, e suspeitos de espionar o governador de Pernambuco,
Eduardo Campos”. 7) REQUERIMENTO Nº 236/13
– dos Srs. Otavio Leite e Carlos Sampaio – que “solicita seja convocada a Ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República,
Ideli Salvatti, para prestar esclarecimentos sobre a
suposta possibilidade de chantagem envolvendo o
Congresso Nacional e o Governo Federal”, e 8) REQUERIMENTO Nº 237/13 – Do Sr. Otavio Leite e outros – que “solicita seja convocado o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência
da República, General-de-Exército José Elito Carvalho Siqueira, para prestar esclarecimentos sobre episódio que teria resultado na prisão de quatro agentes
da Abin, que trabalhavam disfarçados de portuários
no Porto de Suape, e suspeitos de espionar o governador de Pernambuco, Eduardo Campos”. Sobre os
requerimentos retirados, o Deputado Givaldo Carimbão pediu a palavra para registrar seu descontentamento com os ministros do Poder Executivo, que se
recusavam a receber os Deputados Federais para
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discutir qualquer assunto, razão pela qual era levado
a apoiar, ainda que fizesse parte da base do governo,
os requerimentos que solicitavam a vinda de membros do Executivo à Comissão. O Deputado Ricardo
Berzoini informou que havia proferido um discurso
sobre o tema no dia anterior no Plenário da Casa.
Disse tê-lo feito por considerar que a recusa dos ministros em atender os parlamentares consistia em ato
de desrespeito com a Câmara dos Deputados. O Deputado Amauri Teixeira informou que a Agência Brasileira de Informações e o Centro Integrado de Defesa de Pernambuco haviam declarado desconhecer
os fatos publicados pela Revista Veja, e que, oficialmente, nenhum agente da Agência Brasileira de Informações havia sido detido ou preso no porto de
Suape, como noticiado pelo semanário. Em seguida,
o Deputado Alessandro Molon anunciou haver sobre
a mesa os seguintes pedidos de preferência: do Deputado Alexandre Leite, para o item 21, Projeto de
Lei nº 4.140/12; do Deputado Enio Bacci, para o item
20, Projeto de Lei nº 3.631/12; e dos Deputados Guilherme Campos e Lourival Mendes para o item 17 da
pauta, Projeto de Lei nº 1450/11. Colocados em votação, em bloco, os requerimentos de preferência que
foram aprovados. Dando início à apreciação das matérias, o Presidente anunciou o REQUERIMENTO Nº
233/13 – Do Sr. Pinto Itamaraty – que “requer a realização de Audiência Pública na Câmara Federal com
o objetivo de discutir a situação de baixo efetivo de
policiais civis e militares nos Estados Brasileiros e a
aplicação de percentuais orçamentários para a Segurança Pública”. Estando ausente temporariamente
o autor, o requerimento foi subscrito pelo Deputado
Otoniel Lima e em seguida colocado em votação e
aprovado. Em seguida, após a subscrição do Deputado Onyx Lorenzoni, foi votado e aprovado o REQUERIMENTO Nº 239/13 – dos Srs. Otavio Leite e
Nelson Marchezan Junior – que “solicita que seja
convidado para Reunião de Audiência Pública o Senhor Airton Aloisio Michels, Secretário de Segurança
Pública do Estado do Rio Grande do Sul, para discutir o tema “Políticas de Segurança Pública” no Estado”.
Pela ordem de preferência, em seguida foi anunciado
o PROJETO DE LEI Nº 4.140/12 – Do Sr. Alexandre
Leite – que “inclui um Capítulo II-A, no Decreto-lei nº
667, de 2 de julho de 1969, versando sobre garantias
dos integrantes da polícia militar e dos corpos de
bombeiros militar”. RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Em seguida à leitura do parecer, realizada pelo
relator, foi realizada a discussão da matéria, nos seguintes termos: Deputado Enio Bacci cumprimentou
autor e relator; o Deputado Major Fábio informou que
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havia estimativas de 160 mil armas ilegais no Estado
da Paraíba e lembrou que a criação de um piso nacional para os policiais havia sido promessa de campanha da Presidente Dilma Rousseff. O Deputado
Arnaldo Faria de Sá defendeu a aprovação do parecer,
embora considerasse que o mais importante seria a
aprovação da PEC 300/08. A Deputada Dalva Figueiredo defendeu que o projeto fosse transformado em
indicação ao Poder Executivo, uma vez que a aprovação da proposta implicaria em criação de despesas
para os Poderes Executivos estaduais. Em contrapartida, o Deputado Enio Bacci lembrou que o Congresso Nacional dispunha de competência para deliberar
sobre a matéria, sendo desnecessária, portanto a
conversão do projeto de lei em indicação. O Deputado Otoniel Lima, defendendo a proposta, afirmou que
as polícias eram usadas como escudo para governadores incompetentes, e que os baixos salários poderia levar à paralisação das polícias em todo o País. O
Deputado Lourival Mendes, depois de defender a
aprovação da proposição, comunicou que apresentaria requerimento solicitando urgência para a apreciação das PECs 300/08 e 446/09. O Deputado Onyx
Lorenzoni, também defendendo a aprovação do parecer, disse que os Estados Membros não poderiam
se isentar das responsabilidades inerentes a quem
comanda a segurança pública, inclusive no que dizia
respeito à remuneração dos profissionais. Citou o
exemplo ocorrido no Rio Grande do Sul, em que um
policial, após ser ferido gravemente em serviço, teve
seus rendimentos reduzidos durante o período de
licença médica, pois lhe foram retirados os adicionais
de periculosidade e insalubridade. Por último, manifestou-se brevemente o autor do projeto, Deputado
Alexandre Leite, que, após agradecer ao relator e aos
demais membros da Comissão pelo apoio, esclareceu
que a ideia do projeto havia nascido após a série de
assassinatos cometidos contra policiais do Estado de
São Paulo. Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado. Em seguida, estando ausente o relator, foi retirado de pauta o PROJETO DE LEI Nº
3.631/12 – Do Sr. Damião Feliciano – que “dispõe
sobre o financiamento imobiliário, com recursos do
Fundo Nacional de Segurança Pública, em atenção
aos policiais militares”. EXPLICACAO DA EMENTA:
Altera a Lei nº 10.291, de 2001. RELATOR: Deputado
JOSÉ AUGUSTO MAIA. PARECER: pela aprovação,
com substitutivo. O Deputado Enio Bacci solicitou que
fosse designado novo relator, pois a matéria era de
suma importância e já havia sido retirada mais de 3
vezes, na sessão legislativa, pelo mesmo motivo, a
ausência do relator. O Deputado Alessandro Molon
informou, no entanto, que o relator encontrava-se de
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licença médica. PROJETO DE LEI Nº 1.450/11 – Do
Sr. Roberto Britto – que “eleva a alíquota do IPI incidente sobre bebidas alcoólicas, armas de fogo e munições em 5% e altera a redação da Lei nº 10.201/2001
destinando a arrecadação decorrente ao Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP”. RELATOR:
Deputado LOURIVAL MENDES. PARECER: pela aprovação. Os Deputados Lourival Mendes e Guilherme
Campos apresentaram votos em separado. Vista ao
Deputado Moreira Mendes, em 12/6/2013. Após a
leitura do parecer pelo Relator, o Deputado Onyx Lorenzoni argumentou que a carga tributária nacional
já era demasiadamente alta, razão pela qual votaria
contrariamente à posição do relator. O Deputado Guilherme Campos, ressaltando antes o respeito pela
vida parlamentar do Deputado Lourival Mendes, da
mesma forma disse que votaria contra a aprovação
do parecer, por considerar que à população brasileira não interessava o pagamento de mais impostos.
Também o Deputado Alexandre Leite posicionou-se
contrariamente ao parecer, lembrando que tributos
não podiam ser majorados por meio de projeto de lei.
O Deputado Pinto Itamaraty, após ser informado pela
presidência da impossibilidade de vistas e de retirada
da matéria, comunicou sua intenção de solicitar a
votação nominal, pois em sua opinião o número de
deputados presentes era muito reduzido para uma
votação de tamanha importância. Foi demovido, no
entanto, pelo Deputado Guilherme Campos e pelo
próprio relator, que asseguraram que o projeto já havia sido debatido suficientemente pela Comissão. Em
votação, o parecer foi rejeitado, contra os votos dos
Deputados Lourival Mendes, Pinto Itamaraty e Alessandro Molon. O Deputado Guilherme Campos foi
designado relator do vencedor e apresentou parecer
vencedor pela rejeição. Em votação o parecer vencedor foi aprovado, contra os votos dos Deputados Lourival Mendes, Pinto Itamaraty e Alessandro Molon. O
parecer do Deputado Lourival Mendes passou a constituir voto em separado. Em seguida, o Deputado
Alessandro Molon anunciou que, em razão do adiantado da hora e da proximidade com o início da ordem
do dia no Plenário da Câmara dos Deputados, encerraria a reunião. Deixaram de ser deliberados PROJETOS DE LEI NºS 2.005/11, 2.929/11, 604/11,
1.903/11, 4.613/12, 6.125/09, 710/11, 1.754/11,
2.834/11, 4.450/12, 4.502/12, 4.567/12, 4.608/12 e
4.821/12. ENCERRAMENTO: O Deputado Alessandro Molon encerrou os trabalhos às dezesseis horas
e cinquenta e dois minutos. E, para constar, eu, Ricardo Menezes Perpétuo _____________________,
Secretário, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 2º Vice-Presidente, Deputado
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Alessandro Molon _______________________, e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 37ª Reunião Ordinária, Realizada em 26
de junho de 2013.
Às dez horas e dez minutos do dia vinte e seis
de junho de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão de
Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário 07
da Câmara dos Deputados. Dr. Rosinha – Presidente;
Geraldo Resende, Antonio Brito e Rogério Carvalho –
Vice-Presidentes; Alexandre Roso, Benedita da Silva,
Bruna Furlan, Carmen Zanotto, Chico das Verduras,
Colbert Martins, Darcísio Perondi, Dr. Jorge Silva, Dr.
Paulo César, Eduardo Barbosa, Fernando Marroni,
Francisco Floriano, João Ananias, José Linhares, Mandetta, Mara Gabrilli, Marcus Pestana, Nazareno Fonteles, Nilda Gondim, Osmar Terra, Padre João, Rosane
Ferreira e Saraiva Felipe – Titulares; Danilo Forte, Dr.
Ubiali, Gorete Pereira, Íris de Araújo, Jefferson Campos, Pastor Marco Feliciano, Raimundo Gomes de
Matos, Roberto de Lucena e William Dib – Suplentes.
Compareceu também o Deputado Assis Melo, como
não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados
André Zacharow, Eleuses Paiva, Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus, Lael Varella, Lauriete, Manato, Pedro
Henry e Toninho Pinheiro. Justificaram as ausências
os Senhores Deputados Eleuses Paiva e Pastor Eurico.
ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor
Presidente Dr. Rosinha declarou abertos os trabalhos
e colocou à apreciação as Atas das 34ª e 35ª reuniões, realizadas nos dias dezoito e dezenove de junho
de dois mil e treze, respectivamente. Em votação, a
Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: O Senhor
Presidente colocou à apreciação os seguintes Requerimentos de Preferência: 1 – Requerimento de
autoria da Senhora Deputada Rosane Ferreira para a
Proposta de Fiscalização e Controle nº 107, de 2013,
item 10 da pauta; e 2 – Requerimento de autoria da
Senhora Deputada Carmen Zanotto para o Projeto de
Lei nº 2.570, de 2011, item 36 da pauta. Em votação,
os Requerimentos de Preferência foram aprovados.
ORDEM DO DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 380/13 –
Do Sr. Roberto de Lucena – que “requer a criação de
Grupo de Trabalho, no âmbito da Comissão da Seguridade Social e Família, com o objetivo de discutir a
Endometriose, bem como seus diagnósticos e tratamentos como forma de ajudar a construir uma política de saúde pública eficiente e resolutiva para tratar
desta doença que atinge milhões de mulheres”. EM
VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO. A
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DEPUTADA ROSANE FERREIRA SUBSCREVEU O
REQUERIMENTO. 2 – REQUERIMENTO Nº 390/13
– dos Srs. Salvador Zimbaldi e Dr. Jorge Silva – que
“requer o envio de pedido de informação à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, acerca da
regulamentação e condições exigidas para certificação
de um determinado produto como “Complexo Vitamínico
e Mineral”, bem como propostas para sanar as várias
situações existentes hoje no mercado”. EM VOTAÇÃO,
O REQUERIMENTO FOI APROVADO. 3 – REQUERIMENTO Nº 391/13 – Da Sra. Carmen Zanotto – que
“requer a realização de Audiência Pública para discutir
sobre a implantação da Lei nº 12.550 de 2011 que “
Autoriza o Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
– EBSERH””. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI
APROVADO. 4 – PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE Nº 107/13 – dos Srs. Rosane Ferreira e
Carmen Zanotto – que “propõe à Comissão de Seguridade Social e Família que efetue ato de fiscalização
e controle, com o auxílio do Tribunal de Contas da
União – TCU, para investigar notícias de irregularidades relacionadas a processos licitatórios, convênios,
alterações contratuais indevidas, superfaturamento,
entre outras, ocorridas no Conselho Federal de Enfermagem – COFEN”. RELATOR: Deputado MANDETTA.
RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação, mediante plano
de execução e metodologia de avaliação. Vista ao Deputado Rogério Carvalho, em 05/06/2013. O Deputado
Rogério Carvalho apresentou voto em separado em
19/06/2013. Discutiram a matéria os(as) Senhores(as)
Deputados(as) Mandetta, Rosane Ferreira, Carmen
Zanotto, Eduardo Barbosa, Rogério Carvalho, Darcísio
Perondi, Assis Melo, Alexandre Roso, João Ananias
e Roberto de Lucena. EM VOTAÇÃO, APROVADO
O RELATÓRIO PRÉVIO, CONTRA OS VOTOS DOS
DEPUTADOS ROGÉRIO CARVALHO E FERNANDO
MARRONI, APRESENTOU VOTO EM SEPARADO O
DEPUTADO ROGÉRIO CARVALHO. 5 – PROJETO
DE LEI Nº 2.421/07 – Do Sr. Nelson Pellegrino – que
“dispõe sobre a responsabilização das tomadoras de
serviços terceirizados pela expedição de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, em favor de trabalhadores sujeitos a aposentadoria especial e dá outras
providências”. EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a
Lei nº 8.213, de 1991. RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. PARECER: pela rejeição deste. Vista
ao Deputado Nazareno Fonteles, em 05/12/2012. RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR. 6 – PROJETO
DE LEI Nº 6.505/09 – Do Sr. Dr. Ubiali – que “altera o
parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, para dispor sobre a prescrição de ação
para haver prestação vencida ou restituição ou dife-
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rença devida pela Previdência Social”. EXPLICACAO
DA EMENTA: Exclui os idosos da prescrição de cinco
anos para haver prestações vencidas, restituições ou
diferenças devidas pela Previdência Social. RELATOR:
Deputado OSMAR TERRA. PARECER: pela rejeição.
EM VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. 7 – PROJETO DE LEI Nº 7.203/10 – Do
Sr. Ricardo Berzoini e outros – que “altera o art. 18 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre
a inclusão da habilitação profissional como prestação
de serviço ao segurado e dependente do Regime Geral de Previdência Social”. RELATOR: Deputado DR.
ROSINHA. PARECER: pela aprovação. Discutiram a
matéria os (as) Senhores(as) Deputados(as) Osmar
Terra, Darcísio Perondi, Carmen Zanotto, Rosane Ferreira e Nazareno Fonteles. EM VOTAÇÃO, APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 8 – PROJETO DE
LEI Nº 184/11 – Do Sr. Weliton Prado – que “institui
a “Fila Zero” para realização de exames de radioterapia, quimioterapia e ressonância magnética, no atendimento aos pacientes dos hospitais públicos e dos
conveniados com o Sistema Único de Saúde – SUS”.
(Apensado: PL 1617/2011) EXPLICACAO DA EMENTA: No prazo máximo de setenta e duas horas. RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. PARECER: pela
rejeição deste, e do PL 1617/2011, apensado. VISTA
CONCEDIDA AO DEPUTADO DR. JORGE SILVA. 9
– PROJETO DE LEI Nº 2.570/11 – Do Sr. Francisco
Escórcio – que “acrescenta artigos à Lei 8.080, de 19
de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, para dispor sobre
a composição e forma de deliberação das comissões
intergestores do Sistema Único de Saúde”. RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. PARECER: pela
aprovação, com substitutivo. VISTA CONCEDIDA AO
DEPUTADO COLBERT MARTINS. ENCERRAMENTO: Às doze horas e trinta e um minutos, o Senhor
Presidente Deputado Dr. Rosinha declarou encerrado
os trabalhos antes convocando os membros da Comissão para Reunião Ordinária de Audiência Pública a
realizar-se na próxima terça-feira, dia dois de julho, às
quatorze horas e trinta minutos, neste mesmo Plenário,
para “Discutir a inclusão de lit contendo insulina
injetávelporcanetadescartávelnalistadarelação
nacionaldemedicamentosessenciais–RENAME”.
O inteiro teor dessa reunião foi gravado passando o
arquivo de áudio a integrar o respectivo acervo documental para degravação, mediante solicitação. E, para
constar, eu ______________________, Lin Israel Costa
dos Santos, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
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Dr. Rosinha ______________________, e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 38ª Reunião Ordinária Audiência Pública, Realizada em 2 de julho de 2013.
Às quatorze horas e cinquenta e sete minutos
do dia dois de julho de dois mil e treze, reuniu-se a
Comissão de Seguridade Social e Família, no Anexo
II, Plenário 07 da Câmara dos Deputados. Dr. Rosinha
– Presidente; Geraldo Resende e Antonio Brito – Vice-Presidentes; Alexandre Roso, André Zacharow, Carmen Zanotto, Chico das Verduras, Dr. Jorge Silva, Dr.
Paulo César, Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, José
Linhares, Lauriete, Manato, Nazareno Fonteles, Nilda
Gondim e Rosane Ferreira – Titulares; Erika Kokay, Jefferson Campos, Liliam Sá, Pastor Eurico e Raimundo
Gomes de Matos – Suplentes. Compareceu também o
Deputado Nilson Leitão, como não-membro. Deixaram
de comparecer os Deputados Benedita da Silva, Bruna
Furlan, Colbert Martins, Darcísio Perondi, Fernando
Marroni, Francisco Floriano, Jandira Feghali, Jhonatan
de Jesus, João Ananias, Lael Varella, Mandetta, Mara
Gabrilli, Marcus Pestana, Osmar Terra, Padre João, Pedro Henry, Rogério Carvalho, Saraiva Felipe e Toninho
Pinheiro. ABERTURA: Havendo número regimental, o
Senhor Presidente Deputado Dr. Rosinha declarou abertos os trabalhos e comunicou que a presente reunião
fora convocada nos termos do Requerimento nº 342,
de 2013, de autoria dos Senhores Deputados Walter
Feldman, Nilson Leitão, Darcísio Perondi e Rosinha da
Adefal, aprovado por esta Comissão para “Discutir
a inclusão de Kit contendo insulina injetável por
cantedescartávelnalistadaRelaçãoNacionalde
Medicamentos Essenciais – RENAME”,tendocomo
convidados os(as) Senhores(as) Rita Borges, Presidente da Associação dos Diabéticos do Mato Grosso;
Lore Lamb, Assessora Técnica do Conselho Nacional
de Secretários de Saúde – CONASS; Kelly Regina Rodrigues Rocha, Representante da Associação Nacional
de Assistência ao Diabético; e Clarice Alegre Petramale,
Diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de
Tecnologias em Saúde no Sistema Único de Saúde do
Ministério da Saúde. Dando andamento aos trabalhos,
o Senhor Presidente solicitou aos(as) convidados(as)
que tomassem assento à Mesa comunicando aos
membros da Comissão que cada convidado(a) teria
o prazo de quinze minutos para fazer sua exposição
prorrogáveis a juízo da Presidência, não podendo ser
aparteados e que os(as) Deputados(as) inscritos(as)
para interpelar os(as) convidados(as) poderiam fazê-lo
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estritamente sobre o assunto da exposição facultadas
as réplicas e as tréplicas, pelo prazo de três minutos,
não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer
presentes. Em seguida, o Senhor Presidente passou
a palavra aos(as) convidados(as) para que fizessem
as suas exposições. Após os esclarecimentos solicitados, o Senhor Presidente passou a palavra aos(as)
convidados(as) para que fizessem as suas considerações finais. Manifestou-se os Senhores Deputados Dr.
Paulo César e Alexandre Roso. ENCERRAMENTO:
Às dezesseis horas e doze minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião antes
convocando os membros da Comissão para Reunião
Ordinária a realizar-se na próxima quarta-feira, dia três,
às nove horas e trinta minutos, para tratar os itens da
pauta. O inteiro teor desta reunião foi gravado passando o arquivo de áudio a integrar o respectivo acervo
documental para degravação, mediante solicitação. E,
para constar, eu ____________________, Lin Israel
Costa dos Santos, lavrei a presente Ata, que por ter
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente,
Deputado Dr. Rosinha ____________________ e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 39ª Reunião Ordinária, Realizada em 3
de julho de 2013.
Às nove horas e cinquenta e sete minutos do dia
três de julho de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão
de Seguridade Social e Família, no Anexo II, Plenário
07 da Câmara dos Deputados. Dr. Rosinha – Presidente; Geraldo Resende, Antonio Brito e Rogério Carvalho – Vice-Presidentes; Alexandre Roso, Benedita
da Silva, Bruna Furlan, Carmen Zanotto, Chico das
Verduras, Darcísio Perondi, Dr. Jorge Silva, Eduardo
Barbosa, Eleuses Paiva, Fernando Marroni, Francisco
Floriano, João Ananias, José Linhares, Lauriete, Manato, Mandetta, Mara Gabrilli, Marcus Pestana, Nazareno Fonteles, Nilda Gondim, Padre João, Rosane
Ferreira, Saraiva Felipe e Toninho Pinheiro – Titulares;
Amauri Teixeira, Arnaldo Faria de Sá, Assis Carvalho,
Danilo Forte, Erika Kokay, Gorete Pereira, Jefferson
Campos, Jô Moraes, Liliam Sá, Luiz de Deus, Pastor
Eurico, Pastor Marco Feliciano, Paulo Rubem Santiago,
Raimundo Gomes de Matos, Roberto de Lucena, Rosinha da Adefal e William Dib – Suplentes. Compareceu
também o Deputado Ricardo Izar, como não-membro.
Deixaram de comparecer os Deputados André Zacharow, Colbert Martins, Dr. Paulo César, Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus, Lael Varella, Osmar Terra e Pedro Henry. ABERTURA: Havendo número regimental,
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o Senhor Presidente Deputado Dr. Rosinha declarou
abertos os trabalhos e colocou à apreciação as Atas
das 36ª e 37ª reuniões, realizadas nos dias vinte e
cinco; e vinte e seis de junho de dois mil e treze, respectivamente. Em votação, as Atas foram aprovadas.
EXPEDIENTE: O Senhor Presidente declarou a prorrogação dos trabalhos da Subcomissão Especial destinada a discutir o tema da Violência contra a Mulher,
por mais cento e vinte dias. Em seguida, Senhor Presidente colocou à apreciação os seguintes Requerimentos de Preferência: 1 – Requerimento de autoria do Senhor Deputado Paulo Rubem Santiago para o
Projeto de Lei nº 3.488, de 2012, item 47 da pauta; e
2 – Requerimento de autoria da Senhora Deputada
Nilda Gondim para o Projeto de Lei nº 4.053, de 2012,
item 50 da pauta. Em votação, os Requerimentos de
Preferência foram aprovados. Na sequência, o Senhor Deputado colocou à apreciação os seguintes
Requerimentos de Retirada: 1 – Requerimento de
autoria do Senhor Deputado Alexandre Roso para o
Projeto de Lei nº 2.385, de 2007, item 21 da pauta; e
Requerimento de autoria do Senhor Deputado Dr. Jorge Silva para o Projeto de Lei nº 2.759, de 2011, item
43 da pauta. Em votação, os Requerimentos de Retirada foram aprovados. ORDEM DO DIA: 1 – REQUERIMENTO Nº 389/13 – Do Sr. João Ananias – que
“solicita a realização de Audiência Pública com a presença da Ministra IDELI SALVATTI – Ministra das Relações Institucionais e dos Senhores Dr. Alexandre
Padilha – Ministro da Saúde,- Dr. Alexandre Padilha
– Ministro da Saúde, Dr. WILSON DUARTE ALECRIM
– Presidente Nacional de Secretários de Saúde, Dr.
ANTÔNIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI – Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde, para debater questões relacionadas à criação
do Piso Salarial Nacional e as diretrizes do Plano de
Carreira dos profissionais Agentes Comunitários de
Saúde e Agentes de Combate às Endemias com grandes serviços prestados à comunidade”. RETIRADO
PELO AUTOR. 2 – REQUERIMENTO Nº 392/13 – dos
Srs. Eleuses Paiva e Mandetta – que “ Requer a realização de Audiência Pública convocando o Sr. ministro
das Relações Exteriores, Antonio Patriota, para explicar quais serão os critérios implementados para a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil”. Manifestaram-se os Senhores Deputados Mandetta, Rogério
Carvalho, Eleuses Paiva, Paulo Rubem Santiago Marcus Pestana, Amauri Teixeira, Benedita da Silva, Alexandre Roso, Luiz de Deus, Carmen Zanotto e João
Ananias. PREJUDICADO O REQUERIMENTO. 3 –
REQUERIMENTO Nº 393/13 – dos Srs. Eleuses Paiva
e Mandetta – que “requer a realização de Audiência
Pública para avaliar a entrada de médicos cubanos e
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de outras nacionalidades sem avaliação do conhecimento (REVALIDA)”. EM VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO. OS DEPUTADOS GERALDO
RESENDE, CARMEN ZANOTTO E LÍLIAM SÁ SUBSCREVERAM O REQUERIMENTO. 4 – REQUERIMENTO Nº 394/13 – dos Srs. Eleuses Paiva e Mandetta –
que “requer a realização de Audiência Pública convocando o Sr. ministro Alexandre Padilha, para explicar
a perda de R$ 17 bilhões durante o exercício de 2012,
que deveriam ser utilizados no setor da saúde”. PREJUDICADO O REQUERIMENTO. 5 – REQUERIMENTO Nº 395/13 – Da Sra. Carmen Zanotto – que “requer
a realização de Audiência Pública para debater o Projeto de Lei n°s 3.471, de 2012, que “concede anistia
para as Santas Casas de Misericórdia, entidades hospitalares em fim econômico, hospitais de natureza religiosa e entidades de saúde de reabilitação física de
deficientes sem fins lucrativos, que tenham débitos de
tributários e previdenciários e com o fundo Nacional
de Saúde” e o Projeto de Lei nº 5.813, de 2013, apensado. Manifestaram-se os Senhores Deputados Carmen Zanotto, Geraldo Resende, Mandetta, Liliam Sá,
Nilda Gondim, Benedita da Silva e Eleuses Paiva. EM
VOTAÇÃO, O REQUERIMENTO FOI APROVADO. OS
DEPUTADOS MANDETTA, GERALDO RESENDE,
NILDA GONDIM, LÍLIAM SÁ, ELEUSES PAIVA E BENEDITA DA SILVA SUBSCREVERAM O REQUERIMENTO. 6 – REQUERIMENTO Nº 396/13 – Da Sra.
Liliam Sá – que “requer que seja realizada Audiência
Pública, nesta comissão, para discutir a cura da dengue, com os cientistas americanos, cuja pesquisa foi
publicada na revista cientifica “Virology Journal””. Manifestaram-se os Senhores Deputados Liliam Sá, Benedita da Silva e Eleuses Paiva. EM VOTAÇÃO, O
REQUERIMENTO FOI APROVADO. A DEPUTADA
BENEDITA DA SILVA SUBSCREVEU O REQUERIMENTO. 7 – PROJETO DE LEI Nº 3.114/08 – Do Senado Federal – Papaléo Paes – (PLS 123/2004) – que
“dispõe sobre a utilização de inseticidas em atividades
de saúde pública”. RELATOR: Deputado PADRE JOÃO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. VISTA
CONJUNTA CONCEDIDA AOS DEPUTADOS MANDETTA E SARAIVA FELIPE. 8 – PROJETO DE LEI
Nº 3.019/11 – Da Sra. Erika Kokay – que “acrescenta
o art. 259-A à Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990,
que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências”, para estabelecer prazos para os Municípios se adequarem as normas nela
previstas”. RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. PARECER: pela aprovação. Discutiram a matéria
as Senhoras Deputadas Benedita da Silva, Rosane
Ferreira e Érika Kokay. EM VOTAÇÃO, APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. 9 – PROJETO DE
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LEI Nº 3.077/11 – Do Senado Federal – Delcídio do
Amaral – (PLS 351/2011) – que “dispõe sobre o regime
de trabalho dos empregados nas atividades de operação e manutenção e em outras necessárias ao funcionamento das usinas nucleoelétricas”. RELATOR: Deputado ANTONIO BRITO. PARECER: pela aprovação.
EM VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. 10 – PROJETO DE LEI Nº 1.683/07 – Do
Sr. Dr. Ubiali – que “dispõe sobre a adição de ácido
fólico no açúcar”. EXPLICACAO DA EMENTA: Conhecido por “vitamina B9”. RELATORA: Deputada ERIKA
KOKAY. PARECER: pela rejeição deste. O Deputado
Pastor Eurico apresentou voto em separado em
02/07/2013. VISTA CONCEDIDA AO DEPUTADO
ALEXANDRE ROSO. 11 – PROJETO DE LEI Nº
2.385/07 – Da Sra. Ana Arraes – que “dispõe sobre a
obrigatoriedade de empresas produtoras de medicamentos, alimentos e material de limpeza a utilizar a
escrita “braille” nas embalagens de seus produtos”.
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. PARECER:
pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALEXANDRE ROSO. 12 –
PROJETO DE LEI Nº 2.759/11 – Do Sr. Edson Pimenta – que “altera o Estatuto do Idoso em relação à prioridade na tramitação dos processos judiciais”. (Apensado: PL 5206/2013) EXPLICACAO DA EMENTA: Altera a Lei nº 10.741, de 2003. RELATOR: Deputado
WILLIAM DIB. PARECER: pela aprovação deste, e pela
rejeição do PL 5206/2013, apensado. RETIRADO DE
PAUTA A REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR.
JORGE SILVA. 13 – PROJETO DE LEI Nº 3.064/11
– Do Sr. Romero Rodrigues – que “dispõe sobre a divulgação de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
em estabelecimentos públicos de saúde”. RELATORA:
Deputada ROSANE FERREIRA. PARECER: pela rejeição. EM VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 14 – PROJETO DE LEI Nº
3.488/12 – Da Sra. Manuela D’ávila – que “altera a
redação do art. 72 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de
1984, que institui a Lei de Execução Penal”. RELATOR:
Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. PARECER:
pela aprovação. VISTA CONCEDIDA AO DEPUTADO
PASTOR MARCO FELICIANO. 15 – PROJETO DE
LEI Nº 4.053/12 – Do Sr. Manato – que “acrescenta §
5º ao art. 16 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, para excluir como beneficiário de pensão
por morte o dependente que cometeu, tentou ou participou de crime de homicídio doloso contra o segurado”. RELATORA: Deputada JÔ MORAES. PARECER:
pela aprovação deste, e da Emenda 1/2012 da CSSF,
com substitutivo. Discutiram a matéria os Senhores
Deputados Nilda Gondim, Mandetta, Carmen Zanotto.
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EM VOTAÇÃO, APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. Em seguida, o Senhor Deputado Mandetta solicitou a palavra a fim de elogiar a publicação distribuída em Plenário pela Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ, Revista de Manguinhos. Manifestaram-se
também os Senhores Deputados Saraiva Felipe, João
Ananias, Paulo Rubem Santiago, Luiz de Deus e Eleuses Paiva. ENCERRAMENTO: Às doze hora e trinta e
três minutos, o Senhor Presdente Deputado Dr. Rosinha declarou encerrado os trabalhos antes convocando os membros da Comissão para Reunião Ordinária
de Audiência Pública a realizar-se na próxima quinta-feira, dia quatro, às nove horas e trinta minutos, neste mesmo Plenário, para “Debater a sistemática de
operacionalização da distribuição de água aos
Municípiosnordestinos,emestadodecalamidade
pública, afetados pela estiagem”. O inteiro teor dessa reunião foi gravado passando o arquivo de áudio a
integrar o respectivo acervo documental para degravação, mediante solicitação. E, para constar, eu
______________________, Lin Israel Costa dos Santos, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Dr.
Rosinha ______________________, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 40ª Reunião Ordinária Audiência Pública, Realizada em 4 de julho de 2013.
Às nove horas e cinquenta e cinco minutos do
dia quatro de julho de dois mil e treze, reuniu-se a Comissão de Seguridade Social e Família, no Anexo II,
Plenário 07 da Câmara dos Deputados. Dr. Rosinha –
Presidente; Bruna Furlan, Carmen Zanotto, Dr. Jorge
Silva, Eleuses Paiva e Nilda Gondim – Titulares; Danilo
Forte, Pastor Eurico e Raimundo Gomes de Matos –
Suplentes. Compareceu também o Deputado Chico
Lopes, como não-membro. Deixaram de comparecer os
Deputados Alexandre Roso, André Zacharow, Antonio
Brito, Benedita da Silva, Chico das Verduras, Colbert
Martins, Darcísio Perondi, Dr. Paulo César, Eduardo
Barbosa, Fernando Marroni, Francisco Floriano, Geraldo Resende, Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus,
João Ananias, José Linhares, Lael Varella, Lauriete,
Manato, Mandetta, Mara Gabrilli, Marcus Pestana,
Nazareno Fonteles, Osmar Terra, Padre João, Pedro
Henry, Rogério Carvalho, Rosane Ferreira, Saraiva Felipe e Toninho Pinheiro. ABERTURA: Havendo número
regimental, o Senhor Deputado Raimundo Gomes de
Matos, no exercício da Presidência declarou abertos
os trabalhos e comunicou que a presente reunião fora
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convocada nos termos do Requerimento nº 368, de
2013, de sua autoria, aprovado por esta Comissão
para“Debaterasistemáticadeoperacionalização
da distribuição de água aos municípios nordestinos, em estado de calamidade pública, afetados
pela estiagem”, tendo como convidados os Senhores Alexandre Lima de Figueiredo Teixeira, Gerente de
Conjuntura de Recursos Hídricos da Superintendência
de Planejamento de Recursos Hídricos da Agência
Nacional de Águas do Ministério do Meio Ambiente;
José Antônio da Mota Ribeiro, Coordenador Geral da
Coordenação Geral de Engenharia Sanitária da Fundação Nacional de Saúde; Rafael Schadeck, Diretor
do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e
Desastres da Defesa Civil; e o Coronel Neuzivaldo
dos Anjos Ferreira, Chefe da Divisão de Ações Subsidiárias da 2ª Subchefia do Comando de Operações
Terrestres – Exército Nacional. Dando andamento aos
trabalhos, o Senhor Deputado Raimundo Gomes de
Matos, no exercício da Presidência, solicitou aos convidados que tomassem assento à Mesa comunicando
aos membros da Comissão que cada convidado teria
o prazo de quinze minutos para fazer sua exposição
prorrogáveis a juízo da Presidência, não podendo ser
aparteados e que os(as) Deputados(as) inscritos(as)
para interpelar os(as) convidados(as) poderiam fazê-lo
estritamente sobre o assunto da exposição facultadas
as réplicas e as tréplicas, pelo prazo de três minutos,
não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer
presentes. Em seguida, o Senhor Presidente passou
a palavra aos convidados para que fizessem as suas
exposições. Após os esclarecimentos solicitados, o
Senhor Presidente passou a palavra aos convidados
para que fizessem as suas considerações finais. Manifestou-se o Senhor Deputado Dr. Chico Lopes. Na
sequência, o Senhor Presidente concedeu a palavra
aos seguintes representantes presentes: o Doutor Antônio Henrique de Carvalho Pires, Diretor do Departamento de Saúde Ambiental da Fundação Nacional de
Saúde e a Senhora Mariely Helena Barbosa Daniel, da
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde. ENCERRAMENTO: Às onze horas e cinquenta
e cinco minutos, o Senhor Deputado Raimundo Gomes de Matos, no exercício da Presidência, declarou
encerrada a presente reunião antes convocando os
membros da Comissão para Reunião Ordinária a
realizar-se na próxima quarta-feira, dia nove, às nove
horas e trinta minutos, para discutir os itens da pauta.
O inteiro teor desta reunião foi gravado passando o
arquivo de áudio a integrar o respectivo acervo documental para degravação, mediante solicitação. E, para
constar, eu ____________________, Lin Israel Costa
dos Santos, lavrei a presente Ata, que por ter sido lida
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e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Dr. Rosinha ____________________ e publicada
no Diário da Câmara dos Deputados.
DESIGNAÇÃO
COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
54ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Faço, nesta data, as seguintes designações de
relatoria:
Ao Deputado Alex Canziani
PROJETO DE LEI Nº 5.727/13 – Do Sr. Major
Fábio – que “acrescenta artigo à Consolidação das
Leis do Trabalho para dispor sobre condições para o
exercício da atividade”.
Ao Deputado André Figueiredo
PROJETO DE LEI Nº 5.583/13 – Do Sr. Deley –
que “estabelece o tempo máximo de espera para atendimento de clientes nas lojas operadoras de telefonia
fixa e celular, e dá outras providências”.
PROJETO DE LEI Nº 5.729/13 – Da Sra. Rosane Ferreira – que “acrescenta inciso ao art. 193 da
Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre
a concessão de adicional de periculosidade aos trabalhadores expostos a radiações ionizantes”.
À Deputada Andreia Zito
PROJETO DE LEI Nº 5.678/13 – Do Sr. Major
Fábio – que “acrescenta parágrafo ao art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para estabelecer
a obrigatoriedade do pagamento de indenização, em
favor do empregado, quando as verbas rescisórias forem pagas com cheque sem fundo”.
Ao Deputado Armando Vergílio
PROJETO DE LEI Nº 5.584/13 – Do Sr. Akira
Otsubo – que “autoriza o Poder Executivo a instalar
no município de Bataguassu o Campus do Instituto
Federal de Mato Grosso do Sul”.
Ao Deputado Assis Melo
PROJETO DE LEI Nº 4.285/12 – Do Senado
Federal – Antonio Carlos Valadares – (PLS 164/2012)
– que “altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
que “regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), e dá outras providências”, para dispor sobre a
concessão de seguro-desemprego aos trabalhadores
rurais desempregados contratados por safra, por pequeno prazo ou por prazo determinado”.
PROJETO DE LEI Nº 5.878/13 – Do Sr. João
Paulo Lima – que “altera a Lei nº 4.749, de 12 de agos-
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to de 1965, que dispõe sobre a gratificação natalina,
instituída pela Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962”.
Ao Deputado Chico Lopes
PROJETO DE LEI Nº 5.712/13 – Do Sr. Luiz de
Deus – que “estabelece a obrigação de os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, instalarem coletores
de pilha e baterias portáteis usadas que contenham
em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e
seus compostos”.
À Deputada Dalva Figueiredo
PROJETO DE LEI Nº 5.732/13 – Do Senado
Federal – Paulo Paim – (PLS 67/2011) – que “regulamenta o exercício das profissões de transcritor e de
revisor de textos em braille”.
Ao Deputado Daniel Almeida
PROJETO DE LEI Nº 2.409/11 – Do Sr. Roberto
Balestra – que “altera os §§ 2º e 3º do art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de
dispor que o tempo de deslocamento do empregado
até o local de trabalho e para o seu retorno não integra
a jornada de trabalho”.
PROJETO DE LEI Nº 5.613/13 – Do Sr. Luiz Argôlo – que “dispõe sobre a criação de duas universidades federais, sendo a primeira a Universidade Federal
da Chapada Diamantina – UFCD e a Universidade Federal do Litoral Norte – UFLN, por desmembramento
da Universidade Federal da Bahia – UFBA, e dá outras
providências”.
Ao Deputado Dr. Grilo
PROJETO DE LEI Nº 4.140/12 – Do Sr. Alexandre Leite – que “inclui um Capítulo II-A, no Decreto-lei
nº 667, de 2 de julho de 1969, versando sobre garantias dos integrantes da polícia militar e dos corpos de
bombeiros militar”.
Ao Deputado Erivelton Santana
PROJETO DE LEI Nº 5.590/13 – Do Sr. Giovani Cherini – que “autoriza o Poder Executivo a criar o
Programa “Vida em Família” e dá outras providências”.
À Deputada Fátima Pelaes
PROJETO DE LEI Nº 5.784/13 – Do Sr. Carlos
Bezerra – que “altera os arts. 29, 52, 53 e 54 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1943, a fim de estabelecer
novas regras sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social”.
À Deputada Flávia Morais
PROJETO DE LEI Nº 5.486/13 – Do Sr. Antonio
Carlos Mendes Thame – que “regulamenta a profissão
de Cientista de Alimentos”.
PROJETO DE LEI Nº 5.886/13 – Do Sr. André
Figueiredo – que “altera o art. 18 da Lei nº 8.036, de
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11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço”.
Ao Deputado Francisco Chagas
PROJETO DE LEI Nº 5.717/13 – Do Sr. Júlio
Campos – (PL 4749/2009) – que “altera a Lei nº 5.194,
de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício
das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências, estendendo o
tempo em que as placas com os nomes dos responsáveis técnicos pelas obras devem ficar nos recintos”.
À Deputada Gorete Pereira
PROJETO DE LEI Nº 5.572/13 – Do Sr. André
Figueiredo – que “autoriza o Poder Executivo a instituir
campus da Universidade Federal do Ceará no Município de Itapipoca, Estado do Ceará”.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 285/13
– Da Sra. Erika Kokay – (PLP 135/1996) – que “altera
a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, para dispor
sobre o tratamento a ser dado aos restos a pagar nas
condições que especifica”.
Ao Deputado Isaias Silvestre
PROJETO DE LEI Nº 5.662/13 – Do Sr. Carlos
Bezerra – que “revoga a alínea “l” do art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de
que a prática de jogos de azar não constitua mais motivo para demissão por justa causa”.
Ao Deputado Jorge Corte Real
PROJETO DE LEI Nº 5.839/13 – Do Sr. Major Fábio – que “dá nova redação ao art. 29 da Lei nº 11.445,
de 5 de janeiro de 2007, vedando a tarifação conjunta dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário em localidades sem acesso a
rede coletora de esgoto”. (Apensado: PL 5887/2013)
Ao Deputado Laercio Oliveira
PROJETO DE LEI Nº 5.573/13 – Do Sr. Otavio
Leite – que “altera a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de
1977, que configura infrações à legislação sanitária
federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências”.
PROJETO DE LEI Nº 5.637/13 – Do Sr. Izalci –
que “acrescenta § 4º ao art. 2º da Lei nº 6.321, de 14
de abril de 1976, que “Dispõe sobre a dedução, do lucro tributável para fins de imposto sobre a renda das
pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas
em programas de alimentação do trabalhador.”, a fim
de possibilitar a extensão do benefício aos empregados em gozo de férias”.
PROJETO DE LEI Nº 5.680/13 – Do Sr. Glauber
Braga – que “dispõe sobre a escolha dos membros
dos Conselhos Federais e Regionais incumbidos da
fiscalização do exercício profissional”.

Agosto de 2013

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI Nº 5.844/13 – dos Srs. Arthur
Lira e Luis Carlos Heinze – que “destina recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para
o financiamento de subvenção econômica nos financiamentos a pessoas físicas beneficiárias do Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV)”.
Ao Deputado Luciano Castro
PROJETO DE LEI Nº 2.228/11 – Do Sr. Dr. Grilo
– que “altera o caput e o §1º do art. 159 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal”.
Ao Deputado Major Fábio
PROJETO DE LEI Nº 5.799/09 – Do Sr. Capitão
Assumção – que “estipula carga horária semanal máxima para os operadores de segurança que especifica,
tais como os que compõem os organismos militares
estaduais, polícia judiciária e guardas municipais”.
(Apensado: PL 6399/2009)
PROJETO DE LEI Nº 5.904/13 – Do Sr. Jose
Stédile – que “altera a Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que institui o Vale-transporte e dá outras
providências, a fim de assegurar o benefício durante
o período de afastamento decorrente de acidente do
trabalho”.
Ao Deputado Pedro Guerra
PROJETO DE LEI Nº 5.913/13 – Do Sr. Osmar
Serraglio – que “autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal do Noroeste do Paraná – UNOR
– e dá outras providências”.
Ao Deputado Policarpo
PROJETO DE LEI Nº 5.638/13 – Do Sr. Izalci –
que “dispõe sobre a contratação de serviços pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal”.
PROJETO DE LEI Nº 5.709/13 – Da Sra. Erika
Kokay – que “concede anistia aos servidores do Executivo Federal que participaram da greve realizada
pelo sindicato da categoria, de 18 de junho de 2012 a
31 de agosto de 2012”.
Ao Deputado Roberto Balestra
PROJETO DE LEI Nº 5.738/13 – Do Sr. Akira
Otsubo – que “autoriza o Poder Executivo a instalar
no município de Cassilândia o Campus do Instituto
Federal de Mato Grosso do Sul”.
Ao Deputado Roberto Santiago
PROJETO DE LEI Nº 2.960/11 – Do Sr. Andre
Moura – que “fixa o piso salarial nacional dos jornalistas”.
PROJETO DE LEI Nº 5.812/13 – Do Sr. Fernando Jordão – que “dispõe sobre a regulamentação da
Classe de Marinheiro de Esportes e Recreio”.
Ao Deputado Ronaldo Nogueira
PROJETO DE LEI Nº 5.575/13 – Do Sr. Giovani Cherini – que “dispõe sobre a regulamentação da
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profissão de Produtor Cultural, Esportivo e de Ações
Sociais”.
PROJETO DE LEI Nº 5.898/13 – Da Sra. Rosane
Ferreira – que “acrescenta dispositivo à Consolidação
das Leis do Trabalho, a fim de obrigar as empresas com
mais de cinquenta empregados a promover anualmente campanhas de esclarecimento sobre planejamento
familiar e prevenção de violência doméstica”.
Ao Deputado Sandro Mabel
PROJETO DE LEI Nº 5.434/13 – Da Sra. Lauriete – que “altera os arts. 5º e 6º da Lei nº 12.514, de
28 de outubro de 2011, para dispor sobre isenção de
anuidades cobradas por conselhos profissionais”.
Ao Deputado Sebastião Bala Rocha
PROJETO DE LEI Nº 5.658/13 – Do Sr. Otavio
Leite – que “dispõe sobre a concessão de auxílio-alimentação aos empregados de condomínios e estabelece a dedução das despesas da base de cálculo do
imposto de renda”.
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 123/13 – Do Sr. Carlos Souza – que “propõe a
apuração de irregularidades cometidas pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, em
sua unidade descentralizada conhecida como “Embrapa Amazônia Ocidental”, situada na Rod. Am-10, Km.
29 s/n, CEP 69010-970, Manaus – AM”.
Ao Deputado Silvio Costa
PROJETO DE LEI Nº 5.726/13 – Do Sr. Major
Fábio – que “altera os arts. 12 e 21 da Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992, para restabelecer a redação
original dos respectivos textos”.
Ao Deputado Vicentinho
PROJETO DE LEI Nº 5.649/13 – Da Sra. Erika
Kokay – que “acrescenta art. à Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, a fim de obrigar as empresas contratadas pela administração pública para os serviços de
limpeza de ruas e coleta de lixo a prover horário e local
específicos para que seus trabalhadores façam suas
refeições, e dá outras providências”.
Ao Deputado Vilalba
PROJETO DE LEI Nº 1.099/11 – Do Sr. Cleber
Verde – que “garante ao pescador profissional artesanal de camarões o recebimento do seguro-desemprego
ainda que o defeso da pesca do camarão seja parcial”
(Apensado: PL 1263/2011)
Ao Deputado Walney Rocha
PROJETO DE LEI Nº 5.911/13 – Da Sra. Iracema Portella – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de
veiculação de mensagens contra o uso de drogas nos
sítios mantidos por órgãos e entidades de Administração Pública Federal”.
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Ao Deputado Walter Ihoshi
PROJETO DE LEI Nº 4.446/12 – Do Sr. Geraldo
Resende – que “altera o do Decreto-Lei nº 667, de 2
de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares
e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos
Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências, para redefinir os cargos considerados no exercício
de função policial-militar”.
PROJETO DE LEI Nº 5.755/13 – Do Sr. Danrlei
de Deus Hinterholz – que “dispõe sobre a jornada,
condições de trabalho e piso salarial dos biólogos e
dá outras providências”.
Sala da Comissão, 8 de agosto de 2013. – Deputado Roberto Santiago, Presidente.
PARECER
DESPACHO DO PRESIDENTE
PUBLICAÇÃO DE PARECER DE CO‑
MISSÃO
PL nº 5740-B/2013 – CAPADR
PRESIDÊNCIA/SGM
Publique-se
Em 8-8-13. – Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 5.740-B, DE 2013
(Do Poder Executivo)
Mensagem nº 235/2013
Aviso nº 425/2013 – C. Civil
Mensagem nº 259/13 –
Urgência § 1º do Art. 64 – CF
Autoriza o Poder Executivo federal a
instituir Serviço Social Autônomo denominado Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural-Anater, e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural, pela aprovação
deste e das Emendas de Plenário nºs 2, 3, 7,
8, 9, 10, 11, 21 e 34; pela aprovação parcial
das Emendas de Plenário nºs 1, 12, 15, 17,
18, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39
e 40, com substitutivo; e pela rejeição das
Emendas de Plenário nºs 4, 5, 6, 13, 14, 16,
19, 20, 23, 24 29, 31, 37 e 41 (relator: DEP.
BOHN GASS).
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DESPACHO: À COMISSÃO DE: AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO
E DESENVOLVIMENTO RURAL; FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART.
54 RICD).
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA
À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO.
Publicação do Parecer da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
I – Relatório
Encaminhado pelo Poder Executivo, o PL
5740/2013 propõe a criação da Agencia Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural – Anater, que
institui o Serviço Social Autônomo com a finalidade de
promover a execução de políticas de desenvolvimento
da ATER no Brasil.
Fruto de inúmeras discussões realizadas nos últimos anos, no âmbito do Governo Federal, das organizações sociais que atuam no meio rural, das entidades
públicas e privadas de ATER, entre outros, a criação
da Anater reflete o desejo de uma nova instituição que
gerencie e coordene os serviços de ATER no Brasil.
Desde a extinção da Empresa Brasileira de Extensão Rural – Embrater, no inicio dos anos 90, os serviços
de ATER no Brasil deixaram de ter uma centralidade.
Em 2003, foram retomadas as iniciativas em políticas públicas para o resgate da ATER. Inicialmente
com a criação do Departamento de Assistência Técnica
e Extensão Rural – Dater, na Secretaria da Agricultura
Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e
com a estruturação de fontes orçamentárias, o tema
começa a ser retomado no conjunto de outras políticas para a agricultura familiar e desenvolvimento rural.
Sendo este o primeiro passo, de resgate da política e retomada da contratação de serviços de ATER
no Brasil, centenas de convênios foram firmados com
entidades públicas e privadas de ATER, foram recuperadas as capacidades de instalação das empresas
estaduais e inúmeros concursos públicos ampliaram
o quadro de técnicos das entidades.
Um novo patamar de prestação de serviços é
percebido. Institucionalmente, o tema é trazido para
o âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Rural Sustentável – Condraf, através do Comite de
ATER, que passa a atuar na elaboração dos instrumentos para a implementação da ATER.
Um segundo passo é dado com a sanção da Política Nacional de ATER, que em 2010, reforça princípios
e objetivos da ATER, e institui uma nova modalidade
de contratação de serviços, agora pela dispensa de
licitação e não mais por convênios.
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Este ciclo mostra-se pujante e inovador, mas não
foi suficiente para enfrentar a necessária cobertura
massiva de estabelecimentos rurais do país.
As discussões em torno da lei de ATER suscitaram, efetivamente, a necessidade de um outro passo
para a institucionalidade da ATER, passando, necessariamente, pela criação de um órgão gestor nacional.
As discussões realizadas na Conferencia Nacional de
ATER e em outros espaços de discussão, culminaram
na proposta apresentada pelo Poder Executivo Federal
na forma deste Projeto de Lei.
Rapidamente, esta reconstituição histórica pretende enaltecer o esforço de todos aqueles que se
engajaram neste processo, por terem a convicção de
que a ATER muda a realidade do meio rural.
É necessário, ainda, ressaltar que o projeto apresentado pelo Poder Executivo Federal, traz outros novos
componentes, de igual importância para a conjuntura
do meio rural brasileiro.
Os médios produtores rurais serão, a partir da
criação da Anater, objeto da prestação de serviços de
ATER a serem contratadas. Não obstante a priorização
dada aos agricultores familiares, reconhecemos que
os médios produtores também necessitam e exigem
acompanhamento técnico especializado.
Outro componente fundamental retoma, com vigor, na discussão em torno da integração da pesquisa
agropecuária com a ATER. Além de ocorrer a integração
institucional, expressa pela presença da Embrapa no
Conselho de Administração da Anater, estão sendo alinhados nas competências da Anater, a promoção desta
integração. Espera-se que esta integração represente
um novo fluxo de oferta de tecnologias e de captura
de novas demandas por parte do público da Anater,
em um rito horizontal e participativo, que envolva as
instituições de pesquisa, a Anater e os beneficiários
dos serviços de ATER.
Por fim, percebemos o esforço institucional realizado no âmbito do Governo Federal, que conseguiu
articular e harmonizar as diferentes proposições sobre
o tema da ATER, apresentando um texto pactuado.
Ainda, se preocupou efetivamente com a retomada
da centralidade e da governança da política de ATER
para o meio rural, recompondo na Anater, a construção federativa que o tema merece.
Após o Despacho da Presidência da Câmara dos
Deputados, este Projeto de Lei foi encaminhado para
analise de mérito na Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e para as Comissões
de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.
Aberto o prazo de emendas ao Projeto de Lei no
Plenário da casa, foram recebidas 41 emendas.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
Considerando que o projeto apresentado pelo
Poder Executivo alinha essencialmente as principais
iniciativas que a ANATER deverá seguir e indica os
mecanismos de sua gestão administrativa e procedimentos para a contratação dos serviços de ATER,
percebemos, no entanto, que alguns ajustes devem
ser feitos ao texto, propondo o seu aprimoramento.
Para isto, indicamos neste relatório, as seguintes
modificações no texto, oriundas da analise das emendas apresentadas pelos nobres colegas parlamentares,
das oitivas que realizamos desde a designação para
esta relatoria, das discussões realizadas com o Poder
Executivo e as sugestões emanadas pelas entidades
de classe e das representações da agricultura familiar.
Alteração no caput do art. 1º, ampliando as finalidades da Anater.
Esta modificação traz para o PL 5740/2013, inserções na finalidade da Anater, que dêem destaque
a qualidade de vida e a promoção social no meio rural.
Sem duvida, como resultados dos trabalhos de
ATER, estes dois componentes são desejados e demonstram que as dimensões destes serviços extrapolam o
escopo da produção agropecuária, pelo potencial de modificação da vida das famílias que moram no meio rural.
Alterar o inciso I, do §2º do artigo 1º, incluindo o
tema ambiental ao texto do dispositivo.
Esta iniciativa resgata a importância ambiental
que está intrinsicamente associada ao desenvolvimento rural, à produção agropecuária e à convivência das
populações rurais com os recursos naturais existentes.
A alteração é relevante e alinha no mesmo patamar,
as preocupações de natureza técnica, econômica,
ambiental e social que devem pautar as ações dos
serviços de ATER.
Inserir novo inciso no § 2º do artigo 1º, que aborda as tecnologias sociais e o conhecimento tradicional.
Inúmeras tecnologias e práticas desenvolvidas
pelos agricultores foram, por eles mesmos, aperfeiçoadas ao longo do tempo. Integrando ou influindo na pesquisa cientifica acadêmica, os agricultores participam
efetivamente do desenvolvimento de tecnologias, que
favorecem a sua manutenção no meio rural, a convivência com as realidades climatológicas e ambientais
do país, a melhoria da produção e da produtividade,
entre outras situações.
Alterar e renumerar o inciso V do §2º do artigo
1º, qualificando os processos de formação e qualificação técnica.
Estamos inserindo no texto deste inciso, o caráter
continuado para os programas e ações de qualificação
dos profissionais de ATER. Sabemos que o conhecimento agropecuário se modifica com rapidez, e que
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as demandas das populações do meio rural também,
resultado das políticas públicas que estão sendo ofertadas e que redundam em aumento de qualidade de
vida. As exigências, portanto, seguirão sendo mais
profundas, o que exige a capacitação continuada daqueles que atuam no desenvolvimento rural.
Reconhecidamente, há diferentes iniciativas de
ação técnica no meio rural. Denominadas de diferentes
formas, incluir os “agentes” dentre aqueles que devem
receber qualificação continuada, assim como os profissionais de ATER, representa dar oportunidades para
todos que atuam no desenvolvimento rural sustentável.
Outro componente que deve ser levado em consideração para a inserção desta emenda, é o fato de
existirem, em tramitação nesta Câmara dos Deputados, inúmeros projetos que tratam da ação técnica e
da qualificação dos agentes e profissionais da ATER.
Contempla-se, assim, estas iniciativas parlamentares.
Alterar e renumerar o inciso VII do §2º do artigo
1º, que permite maior articulação institucional com os
Governos Estaduais e Municipais e os órgãos estaduais de ATER.
Esta inserção ao texto do Projeto de Lei objetiva
ressaltar a articulação a ser feita com os Governos Estaduais e Municipais. Alguns temas, como por exemplo,
o enfrentamento da pobreza, a erradicação de doenças
de plantas e animais, entre outros, devem ser tratados
no âmbito das políticas públicas e das articulações
institucionais entre os entes federados.
Somando-se a esta articulação, o envolvimento
das entidades privadas, podendo assim, realizar o somatório de esforços para a maior cobertura possível
dos serviços de ATER, com as competências e atribuições das mais variadas formas, que dêem conta
das diversas especificidades do meio rural brasileiro.
Inserir novo inciso no §2º do artigo 1º, buscando
a universalização dos serviços de ATER para a agricultura familiar.
Certamente, trata-se de um objetivo a ser insistentemente perseguido pelos Governos, por se tratar
de um serviço essencial para o desenvolvimento e
fortalecimento da agricultura familiar. Com todos os
esforços até o momento realizados no âmbito da PNATER, apenas uma parcela de agricultores familiares
tem sido assistida de forma continuada.
Incluir novo artigo 2º e renumerando os demais,
inserindo o público da Anater e a PNATER ao texto
do Projeto de Lei.
No texto do PL, não fica evidenciado o público
da Anater, embora tenha sido anunciado, formalmente,
pela Presidência da República, que a prioridade dos
serviços será para a agricultura familiar e os médios
produtores rurais.
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Desta forma, nada mais salutar que explicitar isto
no PL, mencionando, ainda a lei 11.326/2006, que dispõem sobre a agricultura familiar.
No que concerne a menção à Política Nacional
de Assistência Técnica e Extensão Rural, é resgatar
uma construção histórica que culminou com a Lei
12.188/2010, denominada Lei de ATER, que traz o
engajamento e o protagonismo de diversos setores
que atuam e militam no tema da ATER.
Nos seus objetivos e princípios, estão os elementos centrais que enfatizam a relação da ATER com a
agricultura familiar, com o desenvolvimento rural sustentável, com as tecnologias sociais, agroecológicas
e ambientais, entre outros.
É fundamental que a Anater continue a se pautar
pelo disposto nos artigos 3º e 4º da PNATER.
Incluir Parágrafo Único no art. 4º, indicando que
o Conselho Assessor Nacional da ANATER será constituído por representações de entidades da sociedade
civil, de todas as categorias sociais existentes no meio
rural, dos representantes das universidades e centros
de pesquisa agropecuária, de entidades de classe,
das representações das organizações econômicas da
agricultura familiar, entre outras.
Esta caracterização do Conselho Assessor Nacional, na Lei, favorecerá o dialogo e o entendimento
acerca dos atores que poderão participar do processo
de implantação e contratação dos serviços de ATER
pela ANATER.
Alterar o disposto no caput do art. 5º, indicando
que um dos representantes do Poder Executivo, membro do Conselho de Administração, deverá ser alçado
dos Governos Estaduais.
Esta indicação, sem alteração no quantitativo de
membros do Conselho de Administração, justifica-se
pela integração entre a ANATER e os Governos Estaduais, como estratégia de implementação dos serviços
de ATER e priorização de iniciativas, em articulação
institucional e política.
Alterar o caput do art. 9º, prevendo a descrição
das competências e atribuições do Conselho Assessor
Nacional, no regulamento.
Assim como o Conselho de Administração e o
Conselho Fiscal, é importante que o Conselho Assessor Nacional também tenha seu conteúdo próprio
no regulamento, inclusive, reforçado pela alteração no
PL que está sendo proposto no item 8 deste relatório.
Alterar o inciso I do artigo 10º, enfatizando a supervisão do contrato de gestão pelo Poder Executivo
Federal.
Alteração que dá mais clareza a supervisão que
será exercida pelo Poder Executivo Federal na realização do contrato de gestão com a Anater.
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Incluir novo parágrafo no artigo 10º, incluindo o
CONDRAF no processo de supervisão da ANATER.
O Condraf tem sido, historicamente, o locus de
discussão sobre a PNATER e outros temas afetos ao
desenvolvimento rural e da agricultura familiar, incluindo a elaboração técnica e teórica sobre as políticas
públicas. É salutar que o CONDRAF possa emitir sua
contribuição para a elaboração dos termos do contrato de gestão a ser estabelecido entre a ANATER e o
Poder Executivo.
Alterar o inciso I do artigo 11º, que amplia a transparência sobre os recursos movimentados pela Anater.
Esta alteração retira a menção a recursos “públicos”, como fonte de receitas da Anater a sua prestação de contas ao Poder Executivo Federal, alterando a
redação para que todos os recursos arrecadados pela
Anater sejam objeto de prestação de contas.
É salutar a transparência e identificação das fontes de receitas que a Anater terá para a realização da
contratação dos serviços de ATER.
Alterar o caput do artigo 14º, incluindo mais um
princípio da administração pública, no caso, da economicidade.
Esta alteração reforça que a Anater, mesmo que
regida por princípios da administração privada, pratique os princípios pétreos que regem a administração
pública, por ter em suas receitas, a previsão de recebimento de recursos públicos.
Alterar o inciso I do artigo 17º, oferecendo uma
nova redação, para caracterizar os aportes de recursos financeiros anuais para a contratação dos serviços de ATER.
Esta iniciativa procura consignar ao OGU, a existência de recursos financeiros anuais para a contratação dos serviços de ATER.
Incluir Parágrafo Único no art. 18º, indicando que
um mecanismo diferenciado de contratação dos órgãos
estaduais de ATER deverá ser realizado pela ANATER.
Esta iniciativa tem o objetivo de explicitar o compromisso distinto que a ANATER deverá estabelecer
com os órgãos estaduais de ATER.
Ademais, sem necessariamente indicar percentuais de aplicação de recursos financeiros nestas instituições, é preciso prever o tratamento distinto e a focalização destes recursos para estas instituições, no
aprimoramento do dialogo entre os governos federal
e estadual.
Finalizando este relatório, convidamos os nobres
colegas parlamentares para realizarmos o melhor dialogo possível em torno deste tema. Todos, sem exceção,
enaltecem que a ATER é uma ferramenta crucial para
o desenvolvimento da produção agropecuária e para a
mudança de qualidade de vida das populações rurais.
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Associada à pesquisa agropecuária, e com a
articulação institucional que se prevê entre a Anater e
o conjunto de instituições que participam do sistema
de pesquisa agropecuária do Brasil, liderados pela
Embrapa, estaremos resgatando um antigo desejo de
integração ATER-pesquisa.
Esperamos que as alterações realizadas no projeto encaminhado pelo Poder Executivo Federal, que
contou com o acolhimento total ou parcialmente da
contribuição dos nobres colegas, possa ter conseguido
expressar o desejo de melhorias no seu texto.
Diante do exposto, voto pela aprovação do PL.
5740/2013, com o acatamento total das emendas nº
2, 3, 7, 8, 9, 10 e 21; acatamento parcial das emendas
nº 11, 12, 15, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35,
36, 38, 39 e 40; e pela rejeição das emendas nº 1, 4,
5, 6, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 29, 31, 32, 37 e 41; na
forma do substitutivo apresentado. – Deputado Elvino
Bohn Gass, Relator.
1º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI Nº 5.740/2013
Autoriza o Poder Executivo Federal
a instituir Serviço Social Autônomo denominado Agência Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural – Anater, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo federal autorizado
a instituir Serviço Social Autônomo com a finalidade de
promover a execução de políticas de desenvolvimento
da assistência técnica e extensão rural, especialmente
as que contribuam para a elevação da produção, da
produtividade e da qualidade dos produtos e serviços
rurais, para a melhoria das condições de renda, da
qualidade de vida, e para a promoção social e de desenvolvimento sustentável no meio rural.
§ 1º O Serviço Social Autônomo de que trata o
caput, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública,
denomina-se Agência Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural – Anater.
§ 2 º Compete à Anater:
I – promover, estimular, coordenar e implementar programas de assistência técnica e extensão rural,
com vistas à inovação tecnológica e à apropriação de
conhecimentos científicos de natureza técnica, econômica , ambiental e social;
II – promover a integração do sistema de pesquisa agropecuária e do sistema de assistência técnica
e extensão rural, fomentando o aperfeiçoamento e a
geração de novas tecnologias e a sua adoção pelos
produtores;
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III – apoiar a utilização de tecnologias sociais e
os saberes tradicionais pelos produtores rurais ;
IV – credenciar e acreditar entidades públicas e
privadas prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural;
V – promover programas e ações de caráter
continuado para a qualificação de agentes e de profissionais de assistência técnica e extensão rural que
contribuam para o desenvolvimento rural sustentável;
VI – contratar serviços de assistência técnica e
extensão rural conforme disposto em regulamento;
VII – articular-se com os órgãos públicos e entidades privadas, inclusive com Governos Estaduais,
órgãos públicos estaduais de assistência técnica e
extensão rural e consórcios municipais, para o cumprimento de seus objetivos;
VIII – colaborar com as unidades da federação na
criação, implantação e operação de mecanismo com
objetivos afins aos da Anater; e
IX – monitorar e avaliar os resultados dos prestadores de serviços de assistência técnica e extensão
rural com que mantenha contratos ou convênios.
X – envidar os esforços necessários para universalizar os serviços de assistência técnica e extensão
rural para os agricultores familiares.
Parágrafo 3º. Os incisos II e V serão realizados
em estreita colaboração com a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária – Embrapa.
Art. 2º A Anater dará prioridade às contratações
de serviços de assistência técnica e extensão rural
para o público previsto no art. 3º da Lei nº 11.326 de 24
de julho de 2006 e para os médios produtores rurais.
Parágrafo único. A contratação dos serviços de
assistência técnica e extensão rural para o público
previsto no art. 3º da Lei nº 11.326 de 24 de julho de
2006, observará o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº
12.188 de janeiro de 2010.
Art. 3º São órgãos de direção da Anater:
I – Diretoria Executiva, composta pelo Presidente
e três diretores-executivos;
II – Conselho de Administração, composto por
onze membros; e
III – Conselho Fiscal, composto por três membros.
Art. 4º No exercício de suas competências, a
Anater será assessorada por um Conselho Assessor
Nacional, órgão de caráter consultivo, cuja composição e funcionamento serão definidos em regulamento.
Parágrafo único. O Conselho Assessor Nacional,
será composto por representantes da ANATER, dos
Poderes Executivo Federal, Estadual e Municipal, das
universidades e dos centros federais de ensino agropecuário, entidades de classe e das categorias sociais
do meio rural, organizações econômicas da agricultura
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familiar, representação sindical dos trabalhadores na
pesquisa agropecuária e na extensão rural, entre outras, conforme disposto em regulamento.
Art. 5º O Conselho de Administração será composto pelo Presidente da Anater, pelo Presidente da
Embrapa, por quatro representantes do Poder Executivo
Federal por um representante de Governos Estaduais,
e por quatro representantes de entidades da sociedade civil, titulares e suplentes, escolhidos na forma
estabelecida em regulamento, com mandato de dois
anos, permitida a recondução.
Art. 6º O Conselho Fiscal será composto por
dois representantes do Poder Executivo federal e um
da sociedade civil, titulares e suplentes, escolhidos na
forma estabelecida em regulamento, com mandato de
dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez
por igual período.
Art. 7º Fica autorizada a destituição de membros
dos Conselhos de que tratam os arts. 3º a 5º , nas hipóteses definidas em regulamento.
Art. 8º O Presidente e os diretores-executivos da
Anater serão escolhidos e nomeados pelo Presidente da
República para o exercício de mandato de quatro anos,
podendo ser por ele exonerados a qualquer tempo, de
ofício ou por proposta do Conselho de Administração,
aprovada por maioria absoluta de seus membros.
Parágrafo único. O Diretor-Executivo da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa que
detiver atribuição para atuar na área de transferência
de tecnologia integrará a Diretoria Executiva da Anater, com atribuição análoga, vedada a acumulação de
remuneração.
Art. 9º As competências e atribuições do Conselho
de Administração, do Conselho Assessor Nacional, do
Conselho Fiscal e dos membros da Diretoria Executiva
serão estabelecidas em regulamento.
Art. 10º Compete ao Poder Executivo federal, na
supervisão da gestão da Anater:
I – definir os termos do contrato de gestão, estabelecido entre a Anater e o Poder Executivo Federal,
que estipulará as metas e objetivos, os prazos e responsabilidades para sua execução e especificará os
critérios para avaliação da aplicação dos recursos a
ela repassados; e
II – aprovar, anualmente, o orçamento-programa
da Anater para a execução das atividades previstas no
contrato de gestão.
§ 1º. Até o dia 31 de março de cada exercício, o
Poder Executivo federal apreciará o relatório de gestão
e emitirá parecer sobre o cumprimento do contrato de
gestão pela Anater.
§2º O Conselho Nacional de Desenvolvimento
Rural Sustentável – Condraf, poderá apresentar su-
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gestões para a elaboração do contrato de gestão e
para a definição dos serviços a serem contratados
para o público previsto no art. 3º da Lei nº 11.326 de
24 de julho de 2006
Art. 11º. São obrigações da Anater:
I – apresentar, anualmente, ao Poder Executivo,
até 31 de janeiro, relatório circunstanciado sobre a
execução do contrato de gestão no exercício anterior,
com a prestação de contas dos recursos nele aplicados,
a avaliação geral do contrato de gestão e as análises
gerenciais cabíveis; e
II – remeter ao Tribunal de Contas da União, até
31 de março do ano seguinte ao término do exercício
financeiro, as contas da gestão anual aprovadas pelo
Conselho de Administração.
Art. 12º. A Anater firmará contrato de gestão com
o Poder Executivo federal para execução das finalidades previstas nesta Lei.
Art. 13º. Na elaboração do contrato de gestão,
devem ser observados os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade, prevendo-se, expressamente, a especificação
do programa de trabalho, a estipulação das metas a
serem atingidas, os respectivos prazos de execução, e
previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação
de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade.
§ 1º O contrato de gestão assegurará à Diretoria
Executiva da Anater a autonomia para a contratação
e a administração de pessoal, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei no 5.452, de
1o maio de 1943.
§ 2 º O processo de seleção para admissão de
pessoal efetivo da Anater deverá ser precedido de edital publicado no Diário Oficial da União e observará os
princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade.
§ 3º O contrato de gestão estipulará limites e
critérios para a despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos
empregados da Anater e conferirá à Diretoria Executiva poderes para fixar níveis de remuneração para o
pessoal da entidade, em padrões compatíveis com os
respectivos mercados de trabalho, segundo o grau de
qualificação exigido e os setores de especialização
profissional.
§ 4º O contrato de gestão poderá ser alterado
para incorporar recomendações formuladas pela supervisão ou pela fiscalização.
Art. 14º A Anater, para a execução de suas finalidades, poderá celebrar contratos, convênios ou outros
instrumentos congêneres com quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, sempre que considere essa a solução
mais econômica para atingir os objetivos previstos no
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contrato de gestão, observados os princípios da, economicidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá prestar apoio técnico aos projetos e programas desenvolvidos pela Anater.
Art. 15º. A remuneração dos membros da Diretoria Executiva da Anater será fixada pelo Conselho de
Administração em valores compatíveis com os níveis
prevalentes no mercado de trabalho para profissionais
de graus equivalentes de formação profissional e de
especialização, observado o disposto no § 3º do art. 12.
Art. 16º O Tribunal de Contas da União fiscalizará a execução do contrato de gestão e determinará,
a qualquer tempo, a adoção das medidas que julgar
necessárias para corrigir eventuais falhas ou irregularidades que identificar.
Art. 17º Constituem receitas da Anater:
I – recursos que lhe forem transferidos em decorrência de dotações anuais consignadas no Orçamento-Geral da União, créditos adicionais, transferências
ou repasses;
II – recursos provenientes de convênios, acordos
e contratos celebrados com entidades, organismos e
empresas;
III – doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
IV – decorrentes de decisão judicial;
V – valores apurados com a venda ou aluguel de
bens móveis e imóveis de sua propriedade;
VI – recursos provenientes da venda de tecnologias, produtos e serviços;
VII – os rendimentos resultantes de aplicações
financeiras e de capitais, quando autorizadas pelo
Conselho de Administração; e
VIII – os recursos provenientes de outras fontes.
Art. 18º A Anater fará publicar no Diário Oficial
da União, no prazo de cento e vinte dias a partir da
sua criação:
I – o regulamento para o credenciamento de
pessoas físicas e jurídicas para a prestação de serviços ou execução de projetos de assistência técnica e
extensão rural; e
II – o regulamento de licitações e contratos, convênios e instrumentos congêneres relativos a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações.
§ Único Fica a Anater autorizada a firmar instrumento específico de parceria com os órgãos estaduais
de assistência técnica e extensão rural para a execução dos serviços, conforme disposto em regulamento
Art. 19º O estatuto da Anater será aprovado pelo
Conselho de Administração, no prazo de sessenta dias
após sua instalação, observado o disposto nesta Lei.
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Art. 20º O patrimônio da Anater, e os legados,
doações e heranças que lhe forem destinados, na
hipótese de sua extinção, será imediatamente transferido à União.
Art. 21º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 7 de agosto de 2013. – Dep. Bohn Gass,
Relator.
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
I – Relatório
Encaminhado pelo Poder Executivo, o PL
5740/2013 propõe a criação da Agência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural – Anater, que
institui o Serviço Social Autônomo com a finalidade de
promover a execução de políticas de desenvolvimento
da ATER no Brasil.
Fruto de inúmeras discussões realizadas nos últimos anos, no âmbito do Governo Federal, das organizações sociais que atuam no meio rural, das entidades
públicas e privadas de ATER, entre outros, a criação
da Anater reflete o desejo de uma nova instituição que
gerencie e coordene os serviços de ATER no Brasil.
Desde a extinção da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural – Embrater, no inicio
dos anos 90, os serviços de ATER no Brasil deixaram
de ter uma centralidade.
Em 2003, foram retomadas as iniciativas em políticas públicas para o resgate da ATER. Inicialmente
com a criação do Departamento de Assistência Técnica
e Extensão Rural – Dater, na Secretaria da Agricultura
Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e
com a estruturação de fontes orçamentárias, o tema
começa a ser retomado no conjunto de outras políticas para a agricultura familiar e desenvolvimento rural.
Sendo esse o primeiro passo, de resgate da política e retomada da contratação de serviços de ATER
no Brasil, centenas de convênios foram firmados com
entidades públicas e privadas de ATER, foram recuperadas as capacidades de instalação das empresas
estaduais e inúmeros concursos públicos ampliaram
o quadro de técnicos das entidades.
Um novo patamar de prestação de serviços é
percebido. Institucionalmente, o tema é trazido para
o âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Rural Sustentável – Condraf, através do Comitê de
ATER, que passa a atuar na elaboração dos instrumentos para a implementação da ATER.
Um segundo passo é dado com a sanção da Política Nacional de ATER, que em 2010, reforça princípios
e objetivos da ATER, e institui uma nova modalidade

Agosto de 2013

de contratação de serviços, agora pela dispensa de
licitação e não mais por convênios.
Este ciclo mostra-se pujante e inovador, mas não
foi suficiente para enfrentar a necessária cobertura
massiva de estabelecimentos rurais do país.
As discussões em torno da lei de ATER suscitaram, efetivamente, a necessidade de um outro passo
para a institucionalidade da ATER, passando, necessariamente, pela criação de um órgão gestor nacional.
As discussões realizadas na Conferencia Nacional de
ATER e em outros espaços de discussão, culminaram
na proposta apresentada pelo Poder Executivo Federal
na forma deste Projeto de Lei.
Rapidamente, esta reconstituição histórica pretende enaltecer o esforço de todos aqueles que se
engajaram neste processo, por terem a convicção de
que a ATER muda a realidade do meio rural.
É necessário, ainda, ressaltar que o projeto apresentado pelo Poder Executivo Federal, traz outros novos
componentes, de igual importância para a conjuntura
do meio rural brasileiro.
Os médios produtores rurais serão, a partir da
criação da Anater, objeto da prestação de serviços de
ATER a serem contratados. Não obstante a priorização
dada aos agricultores familiares, reconhecemos que
os médios produtores também necessitam e exigem
acompanhamento técnico especializado.
Outro componente fundamental retoma, com vigor, na discussão em torno da integração da pesquisa
agropecuária com a ATER. Além de ocorrer a integração
institucional, expressa pela presença da Embrapa no
Conselho de Administração da Anater, estão sendo alinhados nas competências da Anater, a promoção desta
integração. Espera-se que esta integração represente
um novo fluxo de oferta de tecnologias e de captura
de novas demandas por parte do público da Anater,
em um rito horizontal e participativo, que envolva as
instituições de pesquisa, a Anater e os beneficiários
dos serviços de ATER.
Por fim, percebemos o esforço institucional realizado no âmbito do Governo Federal, que conseguiu
articular e harmonizar as diferentes proposições sobre
o tema da ATER, apresentando um texto pactuado.
Ainda, se preocupou efetivamente com a retomada
da centralidade e da governança da política de ATER
para o meio rural, recompondo na Anater, a construção federativa que o tema merece.
Após o Despacho da Presidência da Câmara dos
Deputados, este Projeto de Lei foi encaminhado para
análise de mérito na Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e para as Comissões
de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.
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Aberto o prazo de emendas ao Projeto de Lei no
Plenário da Casa, foram recebidas 41 emendas.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Considerando que o projeto apresentado pelo
Poder Executivo alinha essencialmente as principais
iniciativas que a ANATER deverá seguir e indica os
mecanismos de sua gestão administrativa e procedimentos para a contratação dos serviços de ATER,
percebemos, no entanto, que alguns ajustes devem
ser feitos ao texto, propondo o seu aprimoramento.
Para isto, consubstanciando um substitutivo, indicamos neste parecer, as seguintes modificações no
texto, oriundas da analise das emendas apresentadas
pelos nobres colegas parlamentares, das oitivas que
realizamos desde a designação para esta relatoria,
das discussões realizadas com o Poder Executivo,
as sugestões emanadas pelas entidades de classe e
das representações da agricultura familiar e do acordo
firmado pelos deputados no âmbito desta Comissão
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Alteração no caput do art. 1º, ampliando as finalidades da Anater.
Esta modificação traz para o PL 5740/2013, inserções na finalidade da Anater, que dêem destaque
à qualidade de vida e à promoção social no meio rural.
Sem dúvida, como resultados dos trabalhos de
ATER, estes dois componentes são desejados e demonstram que as dimensões destes serviços extrapolam o escopo da produção agropecuária, pelo potencial de modificação da vida das famílias que moram
no meio rural.
Alterar o inciso I, do §2º do artigo 1º, incluindo o
tema ambiental ao texto do dispositivo.
Esta iniciativa resgata a importância ambiental
que está intrinsicamente associada ao desenvolvimento rural, à produção agropecuária e à convivência das
populações rurais com os recursos naturais existentes.
A alteração é relevante e alinha no mesmo patamar
as preocupações de natureza técnica, econômica,
ambiental e social que devem pautar as ações dos
serviços de ATER.
Inserir novo inciso, renumerando os demais, no
§ 2º do artigo 1º, que aborda as tecnologias sociais e
o conhecimento tradicional.
Inúmeras tecnologias e práticas desenvolvidas
pelos agricultores foram, por eles mesmos, aperfeiçoadas ao longo do tempo. Integrando ou influindo na pesquisa cientifica acadêmica, os agricultores participam
efetivamente do desenvolvimento de tecnologias, que
favorecem a sua manutenção no meio rural, a convi-
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vência com as realidades climatológicas e ambientais
do país, a melhoria da produção e da produtividade,
entre outras situações.
Alterar o inciso V (já renumerado) do §2º do artigo 1º, qualificando os processos de formação e qualificação técnica.
Estamos inserindo no texto deste inciso, o caráter
continuado para os programas e ações de qualificação
dos profissionais de ATER. Sabemos que o conhecimento agropecuário se modifica com rapidez, e que
as demandas das populações do meio rural também,
resultado das políticas públicas que estão sendo ofertadas e que redundam em aumento de qualidade de
vida. As exigências, portanto, seguirão sendo mais
profundas, o que exige a capacitação continuada daqueles que atuam no desenvolvimento rural.
Alterar o inciso VII (já renumerado) do §2º do
artigo 1º, que permite maior articulação institucional
com os Governos Estaduais e Municipais e os órgãos
estaduais de ATER.
Esta inserção ao texto do Projeto de Lei objetiva
ressaltar a articulação a ser feita com os Governos Estaduais e Municipais. Alguns temas, como por exemplo,
o enfrentamento da pobreza, a erradicação de doenças
de plantas e animais, entre outros, devem ser tratados
no âmbito das políticas públicas e das articulações
institucionais entre os entes federados.
Somando-se a esta articulação, o envolvimento
das entidades privadas, podendo assim, realizar o somatório de esforços para a maior cobertura possível
dos serviços de ATER, com as competências e atribuições das mais variadas formas, que dêem conta
das diversas especificidades do meio rural brasileiro.
Inserir novo inciso no §2º do artigo 1º, buscando
a universalização dos serviços de ATER para a agricultura familiar e médios produtores rurais.
Certamente, trata-se de um objetivo a ser insistentemente perseguido pelos Governos, por constituir
um serviço essencial para o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar e dos médios produtores.
Com isso, pretendemos ampliar o alcance da ATER para
os agricultores familiares e médios produtores rurais.
Inserir novo inciso no §2º do artigo 1º, objetivando
deixar expresso no texto da lei que a Anater promoverá a articulação prioritária com os órgãos públicos
estaduais de extensão rural visando compatibilizar a
atuação em cada Unidade da Federação e ampliar a
cobertura da prestação de serviços aos beneficiários.
Incluir novo artigo 2º e renumerando os demais,
inserindo o público da Anater e a PNATER ao texto
do Projeto de Lei.
No texto do PL, não fica evidenciado o público
da Anater, embora tenha sido anunciado, formalmente,
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pela Presidência da República, que a prioridade dos
serviços será para a agricultura familiar e os médios
produtores rurais.
Desta forma, nada mais salutar que explicitar isto
no PL, mencionando, ainda a Lei nº 11.326/2006, que
dispõe sobre a agricultura familiar.
No que concerne a menção à Política Nacional
de Assistência Técnica e Extensão Rural, é resgatar
uma construção histórica que culminou com a Lei
12.188/2010, denominada Lei de ATER, que traz o
engajamento e o protagonismo de diversos setores
que atuam e militam no tema da ATER.
Nos seus objetivos e princípios, estão os elementos centrais que enfatizam a relação da ATER com a
agricultura familiar, com o desenvolvimento rural sustentável, com as tecnologias sociais, agroecológicas
e ambientais, entre outros.
É fundamental que a Anater continue a se pautar
pelo disposto nos artigos 3º e 4º da PNATER.
Transformar o art. 3º em parágrafo único do art.
4º (já renumerado), indicando que o Conselho Assessor Nacional da ANATER será constituído por representações de entidades da sociedade civil, de todas
as categorias sociais existentes no meio rural, dos representantes das universidades e centros de pesquisa
agropecuária, da CEPLAC, de entidades de classe,
das representações das organizações econômicas da
agricultura familiar, por representante da entre outras.
Esta caracterização do Conselho Assessor Nacional, na Lei, favorecerá o dialogo e o entendimento
acerca dos atores que poderão participar do processo
de implantação e contratação dos serviços de ATER
pela ANATER.
Alterar o disposto no caput do art. 5º (já renumerado), indicando que um dos representantes do Poder
Executivo, membro do Conselho de Administração,
deverá ser alçado dos Governos Estaduais. E especificar que os representantes da sociedade civil serão
indicados pela CONTAG, FETRAF, CNA e OCB.
Esta indicação, sem alteração no quantitativo de
membros do Conselho de Administração, justifica-se
pela integração entre a ANATER e os Governos Estaduais, como estratégia de implementação dos serviços
de ATER e priorização de iniciativas, em articulação
institucional e política, bem como deixa claro quais
serão os representantes da sociedade civil.
Alterar o caput do art. 9º (já renumerado), prevendo a descrição das competências e atribuições do
Conselho Assessor Nacional, no regulamento.
Assim como o Conselho de Administração e o
Conselho Fiscal, é importante que o Conselho Assessor Nacional também tenha seu conteúdo próprio
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no regulamento, inclusive, reforçado pela alteração no
PL que está sendo proposto no item 8 deste relatório.
Alterar o inciso I do artigo 10 (já renumerado),
enfatizando a supervisão do contrato de gestão pelo
Poder Executivo Federal.
Alteração que dá mais clareza a supervisão que
será exercida pelo Poder Executivo Federal na realização do contrato de gestão com a Anater.
Incluir novo parágrafo no artigo 10 (já renumerado), incluindo o CONDRAF no processo de supervisão
da ANATER.
O Condraf tem sido, historicamente, o locus de
discussão sobre a PNATER e outros temas afetos ao
desenvolvimento rural e da agricultura familiar, incluindo a elaboração técnica e teórica sobre as políticas
públicas. É salutar que o CONDRAF possa emitir sua
contribuição para a elaboração dos termos do contrato de gestão a ser estabelecido entre a ANATER e o
Poder Executivo.
Alterar o inciso I do artigo 11 (já renumerado),
que amplia a transparência sobre os recursos movimentados pela Anater.
Esta alteração retira a menção a recursos “públicos”, como fonte de receitas da Anater a sua prestação de contas ao Poder Executivo Federal, alterando a
redação para que todos os recursos arrecadados pela
Anater sejam objeto de prestação de contas.
É salutar a transparência e identificação das fontes de receitas que a Anater terá para a realização da
contratação dos serviços de ATER.
Alterar o caput do artigo 14 (já renumerado), incluindo mais um princípio da administração pública,
no caso, da economicidade.
Esta alteração reforça que a Anater, mesmo que
regida por princípios da administração privada, pratique os princípios pétreos que regem a administração
pública, por ter em suas receitas, a previsão de recebimento de recursos públicos.
Alterar o inciso I do artigo 17 (já renumerado),
oferecendo uma nova redação, para caracterizar os
aportes de recursos financeiros anuais para a contratação dos serviços de ATER.
Esta iniciativa procura consignar ao OGU, a existência de recursos financeiros anuais para a contratação dos serviços de ATER.
Incluir Parágrafo Único no art. 18 (já renumerado), indicando que um mecanismo diferenciado de
contratação dos órgãos estaduais de ATER deverá ser
realizado pela ANATER.
Esta iniciativa tem o objetivo de explicitar o compromisso distinto que a ANATER deverá estabelecer
com os órgãos estaduais de ATER.
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Ademais, sem necessariamente indicar percentuais de aplicação de recursos financeiros nestas instituições, é preciso prever o tratamento distinto e a focalização destes recursos para estas instituições, no
aprimoramento do diálogo entre os governos federal
e estadual.
Incluir novo artigo que amplia os mecanismos de
transparência e publicidade para a gestão da Anater.
Esta iniciativa visa dar publicidade aos atos de
gestão realizados pela Anater por meio da rede mundial de computadores acerca da execução física e financeira das ações de ATER contratadas.
Finalizando este relatório, convidamos os nobres
colegas parlamentares para realizarmos o melhor diálogo possível em torno deste tema. Todos, sem exceção,
enaltecem que a ATER é uma ferramenta crucial para
o desenvolvimento da produção agropecuária e para a
mudança de qualidade de vida das populações rurais.
Associada à pesquisa agropecuária, e com a
articulação institucional que se prevê entre a Anater e
o conjunto de instituições que participam do sistema
de pesquisa agropecuária do Brasil, liderados pela
Embrapa, estaremos resgatando um antigo desejo de
integração ATER-pesquisa.
Esperamos que as alterações realizadas no projeto encaminhado pelo Poder Executivo Federal, que
contou com o acolhimento total ou parcialmente da
contribuição dos nobres colegas, possa ter conseguido
expressar o desejo de melhorias no seu texto.
Diante do exposto, voto pela aprovação do PL.
5740/2013, com o acatamento total das emendas nº
2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 21 e 34; acatamento parcial das
emendas nº 1, 12, 15, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 30,
32, 33, 35, 36, 38, 39 e 40; e pela rejeição das emendas nº 4, 5, 6, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 29, 31, 37 e
41, na forma do substitutivo que apresento.
Sala da Comissão, 7 de agosto de 2013. – Deputado Bohn Gass, Relator.
2º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 5.740/2013
Autoriza o Poder Executivo Federal
a instituir Serviço Social Autônomo denominado Agência Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural – Anater, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo federal autorizado
a instituir Serviço Social Autônomo com a finalidade de
promover a execução de políticas de desenvolvimento
da assistência técnica e extensão rural, especialmente
as que contribuam para a elevação da produção, da
produtividade e da qualidade dos produtos e serviços
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rurais, para a melhoria das condições de renda, da
qualidade de vida e para a promoção social e de desenvolvimento sustentável no meio rural.
§ 1º. O Serviço Social Autônomo de que trata o
caput, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública,
denomina-se Agência Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural – Anater.
§ 2 º. Compete à Anater:
I – promover, estimular, coordenar e implementar programas de assistência técnica e extensão rural,
com vistas à inovação tecnológica e à apropriação de
conhecimentos científicos de natureza técnica, econômica , ambiental e social;
II – promover a integração do sistema de pesquisa agropecuária e do sistema de assistência técnica
e extensão rural, fomentando o aperfeiçoamento e a
geração de novas tecnologias e a sua adoção pelos
produtores;
III – apoiar a utilização de tecnologias sociais e
os saberes tradicionais pelos produtores rurais ;
IV – credenciar e acreditar entidades públicas e
privadas prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural;
V- promover programas e ações de caráter continuado para a qualificação de profissionais de assistência técnica e extensão rural que contribuam para o
desenvolvimento rural sustentável;
VI – contratar serviços de assistência técnica e
extensão rural conforme disposto em regulamento;
VII – articular-se com os órgãos públicos e entidades privadas, inclusive com Governos Estaduais,
órgãos públicos estaduais de assistência técnica e
extensão rural e consórcios municipais, para o cumprimento de seus objetivos;
VIII – colaborar com as unidades da federação na
criação, implantação e operação de mecanismo com
objetivos afins aos da Anater;
IX – monitorar e avaliar os resultados dos prestadores de serviços de assistência técnica e extensão
rural com que mantenha contratos ou convênios;
X – envidar os esforços necessários para universalizar os serviços de assistência técnica e extensão
rural para os agricultores familiares e os médios produtores rurais; e
XI – promover a articulação prioritária com os
órgãos públicos estaduais de extensão rural visando
compatibilizar a atuação em cada Unidade da Federação e ampliar a cobertura da prestação de serviços
aos beneficiários.
§ 3º. Os incisos II e V serão realizados em estreita colaboração com a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária – Embrapa.
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Art. 2º. A Anater dará prioridade às contratações
de serviços de assistência técnica e extensão rural
para o público previsto no art. 3º da Lei nº 11.326 de 24
de julho de 2006 e para os médios produtores rurais.
Parágrafo único. A contratação dos serviços de
assistência técnica e extensão rural para o público
previsto no art. 3º da Lei nº 11.326 de 24 de julho de
2006, observará o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº
12.188 de janeiro de 2010.
Art. 3º. São órgãos de direção da Anater:
I – Diretoria Executiva, composta pelo Presidente
e três diretores-executivos;
II – Conselho de Administração, composto por
onze membros; e
III – Conselho Fiscal, composto por três membros.
Art. 4º. No exercício de suas competências, a
Anater será assessorada por um Conselho Assessor
Nacional, órgão de caráter consultivo, cuja composição e funcionamento serão definidos em regulamento.
Parágrafo único. O Conselho Assessor Nacional,
será composto por representantes da ANATER, dos
Poderes Executivo Federal, Estadual e Municipal, das
universidades e dos centros federais de ensino agropecuário, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira – CEPLAC, entidades de classe e das categorias sociais do meio rural, organizações econômicas
da agricultura familiar, representação sindical dos trabalhadores na pesquisa agropecuária e na extensão
rural, entre outras, conforme disposto em regulamento.
Art. 5º. O Conselho de Administração será composto pelo Presidente da Anater, pelo Presidente da
Embrapa, por quatro representantes do Poder Executivo
Federal, por um representante de Governos Estaduais,
por um representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, um representante da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras
na Agricultura Familiar – FETRAF, um representante
da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária
do Brasil – CNA e um representante da Organização
das Cooperativas Brasileiras- OCB, titulares e suplentes, escolhidos na forma estabelecida em regulamento,
com mandato de dois anos, permitida a recondução.
Art. 6º. O Conselho Fiscal será composto por
dois representantes do Poder Executivo federal e um
da sociedade civil, titulares e suplentes, escolhidos na
forma estabelecida em regulamento, com mandato de
dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez
por igual período.
Art. 7º. Fica autorizada a destituição de membros
dos Conselhos de que tratam os arts. 3º a 5º, nas hipóteses definidas em regulamento.
Art. 8º. O Presidente e os Diretores-Executivos
da Anater serão escolhidos e nomeados pelo Presi-
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dente da República para o exercício de mandato de
quatro anos, podendo ser por ele exonerados a qualquer tempo, de ofício ou por proposta do Conselho
de Administração aprovada por maioria absoluta de
seus membros.
Parágrafo único. O Diretor-Executivo da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa que
detiver atribuição para atuar na área de transferência
de tecnologia integrará a Diretoria Executiva da Anater, com atribuição análoga, vedada a acumulação de
remuneração.
Art. 9º. As competências e atribuições do Conselho de Administração, do Conselho Assessor Nacional,
do Conselho Fiscal e dos membros da Diretoria Executiva serão estabelecidas em regulamento.
Art. 10. Compete ao Poder Executivo federal, na
supervisão da gestão da Anater:
I – definir os termos do contrato de gestão, estabelecido entre a Anater e o Poder Executivo Federal,
que estipulará as metas e objetivos, os prazos e responsabilidades para sua execução e especificará os
critérios para avaliação da aplicação dos recursos a
ela repassados; e
II – aprovar, anualmente, o orçamento-programa
da Anater para a execução das atividades previstas no
contrato de gestão.
§ 1º. Até o dia 31 de março de cada exercício, o
Poder Executivo federal apreciará o relatório de gestão
e emitirá parecer sobre o cumprimento do contrato de
gestão pela Anater.
§2º. O Conselho Nacional de Desenvolvimento
Rural Sustentável – Condraf, poderá apresentar sugestões para a elaboração do contrato de gestão e para
a definição dos serviços a serem contratados para o
público previsto no art. 3º da Lei nº 11.326 de 24 de
julho de 2006.
Art. 11. São obrigações da Anater:
I – apresentar, anualmente, ao Poder Executivo,
até 31 de janeiro, relatório circunstanciado sobre a
execução do contrato de gestão no exercício anterior,
com a prestação de contas dos recursos nele aplicados,
a avaliação geral do contrato de gestão e as análises
gerenciais cabíveis; e
II – remeter ao Tribunal de Contas da União, até
31 de março do ano seguinte ao término do exercício
financeiro, as contas da gestão anual aprovadas pelo
Conselho de Administração.
Art. 12. A Anater firmará contrato de gestão com
o Poder Executivo federal para execução das finalidades previstas nesta Lei.
Art. 13. Na elaboração do contrato de gestão,
devem ser observados os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e economi-
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cidade, prevendo-se, expressamente, a especificação
do programa de trabalho, a estipulação das metas a
serem atingidas, os respectivos prazos de execução, e
previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação
de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade.
§ 1º. O contrato de gestão assegurará à Diretoria
Executiva da Anater a autonomia para a contratação
e a administração de pessoal, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei nº 5.452, de
10 maio de 1943.
§ 2º. O processo de seleção para admissão de
pessoal efetivo da Anater deverá ser precedido de edital publicado no Diário Oficial da União e observará os
princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade.
§ 3º. O contrato de gestão estipulará limites e
critérios para a despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos
empregados da Anater e conferirá à Diretoria Executiva poderes para fixar níveis de remuneração para o
pessoal da entidade, em padrões compatíveis com os
respectivos mercados de trabalho, segundo o grau de
qualificação exigido e os setores de especialização
profissional.
§ 4º. O contrato de gestão poderá ser alterado
para incorporar recomendações formuladas pela supervisão ou pela fiscalização.
Art. 14. A Anater, para a execução de suas finalidades, poderá celebrar contratos, convênios ou outros
instrumentos congêneres com quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, sempre que considere essa a solução
mais econômica para atingir os objetivos previstos no
contrato de gestão, observados os princípios da, economicidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá prestar apoio técnico aos projetos e programas desenvolvidos pela Anater.
Art. 15. A remuneração dos membros da Diretoria Executiva da Anater será fixada pelo Conselho de
Administração em valores compatíveis com os níveis
prevalentes no mercado de trabalho para profissionais
de graus equivalentes de formação profissional e de
especialização, observado o disposto no § 3º do art. 12.
Art. 16. O Tribunal de Contas da União fiscalizará a execução do contrato de gestão e determinará,
a qualquer tempo, a adoção das medidas que julgar
necessárias para corrigir eventuais falhas ou irregularidades que identificar.
Art. 17. A ANATER disponibilizará na rede mundial
de computadores dados atualizados sobre a execução
física e financeira dos contratos e convênios referentes às ações de assistência técnica e extensão rural.
Art. 18. Constituem receitas da Anater:
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I – recursos que lhe forem transferidos em decorrência de dotações anuais consignadas no Orçamento-Geral da União, créditos adicionais, transferências
ou repasses;
II – recursos provenientes de convênios, acordos
e contratos celebrados com entidades, organismos e
empresas;
III – doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
IV – decorrentes de decisão judicial;
V – valores apurados com a venda ou aluguel de
bens móveis e imóveis de sua propriedade;
VI – recursos provenientes da venda de tecnologias, produtos e serviços;
VII – os rendimentos resultantes de aplicações
financeiras e de capitais, quando autorizadas pelo
Conselho de Administração; e
VIII – os recursos provenientes de outras fontes.
Art. 19. A Anater fará publicar no Diário Oficial
da União, no prazo de cento e vinte dias a partir da
sua criação:
I – o regulamento para o credenciamento de
pessoas físicas e jurídicas para a prestação de serviços ou execução de projetos de assistência técnica e
extensão rural; e
II – o regulamento de licitações e contratos, convênios e instrumentos congêneres relativos a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações.
Parágrafo único. Fica a Anater autorizada a firmar instrumento específico de parceria com os órgãos
estaduais de assistência técnica e extensão rural para
a execução dos serviços, conforme disposto em regulamento.
Art. 20. O estatuto da Anater será aprovado pelo
Conselho de Administração, no prazo de sessenta dias
após sua instalação, observado o disposto nesta Lei.
Art. 21. O patrimônio da Anater e os legados,
doações e heranças que lhe forem destinados, na hipótese de sua extinção, serão imediatamente transferidos à União.
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária
realizada hoje, opinou pela aprovação do Projeto de
Lei nº 5.740/2013, das Emendas de Plenário nºs 2, 3,
7, 8, 9, 10, 11, 21 e 34, parcialmente das Emendas de
Plenário nºs 1, 12, 15, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 30,
32, 33, 35, 36, 38, 39 e 40, com substitutivo, e pela
rejeição das Emendas de Plenário nºs 4, 5, 6, 13, 14,
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16, 19, 20, 23, 24 29, 31, 37 e 41, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Bohn Gass, que apresentou
complementação de voto.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Giacobo – Presidente, Moreira Mendes, Luci
Choinacki e Abelardo Lupion – Vice-Presidentes, Alexandre Toledo, Anselmo de Jesus, Bohn Gass, Carlos Magno, Celso Maldaner, Davi Alves Silva Júnior,
Dilceu Sperafico, Domingos Sávio, Duarte Nogueira,
Francisco Tenório, Giovanni Queiroz, Hélio Santos,
Jairo Ataíde, Josué Bengtson, Júnior Coimbra, Junji
Abe, Leandro Vilela, Lira Maia, Luiz Nishimori, Marcelo Castro, Marcon, Nelson Meurer, Nelson Padovani,
Nilson Leitão, Odílio Balbinotti, Onyx Lorenzoni, Pedro
Chaves, Raimundo Gomes de Matos, Reinaldo Azambuja, Roberto Balestra, Valmir Assunção, Vitor Penido,
Alfredo Kaefer, André Zacharow, Bernardo Santana
de Vasconcelos, Chico das Verduras, Edinho Araújo,
Edson Pimenta, Eduardo Sciarra, Eleuses Paiva, Félix
Mendonça Júnior, Heuler Cruvinel, Jesus Rodrigues,
Josias Gomes, Lázaro Botelho, Lúcio Vale, Luis Carlos,
Márcio Marinho, Marcos Montes, Nelson Marquezelli,
Nilton Capixaba, Oziel Oliveira, Paulo Cesar Quartiero,
Valdir Colatto e Wellington Roberto.
Sala da Comissão, 7 de agosto de 2013. – Deputado
Giacobo, Preside.
SEÇÃO II
ATOS DOPRESIDENTE
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, resolve:
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANA
MARIA DELMONTE PEREIRA FILHA, ponto nº 6332,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo����������������������������������������
– atribuição Técnico
��������������������������
em Comunicação Social – Rádio, Classe Especial, Padrão 10, da função
comissionada de Chefe da Seção de Fechamento do
Portal de Notícias – 3ª edição, FC-01, da Coordenação
de Conteúdo, do Departamento de Mídias Integradas,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 02 de
agosto de 2013.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ����
EDIVALDO GOMES ARANTES, ponto nº 5252, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição Operador de Audiovisual, Classe Especial,
Padrão 10, da função comissionada de Chefe da Seção
de Apoio Administrativo, FC-01, do Departamento de
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Mídias Integradas, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
a partir de 08 de agosto de 2013.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ELIZA������
BETH NEY LEÃO, ponto nº 3611, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de �������������������������������
Analista Legislativo�����������
– atribuição Psicólogo, Classe Especial, Padrão 10, da função
comissionada de Chefe de Secretaria do Gabinete do
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro,
FC-02������������������������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 22 de julho de 2013.
DISPENSAR, ������������������������������
de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
GLAUCIA MARIA MARQUES LOPES, ponto nº 5946,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo – atribuição Técnico em Documentação e
Informação Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, da
função comissionada de ����������������������������
Chefe de Secretaria do Gabinete do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, FC-02,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 01 de agosto de 2013.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
����
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, HENRIQUE RODRIGUES NETTO, ponto nº 2654, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição �����������������������������������������
Técnica Legislativa����������������������
, Classe �������������
Especial�����
, Padrão 10, da função comissionada de Assessor Técnico
de Plenário, FC-03, do Gabinete do Líder do Partido
Trabalhista Brasileiro�������������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 01 de agosto de 2013.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ILZENY
DA PENHA GUEDES, ponto nº 3089, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo –
atribuição Agente de Serviços Legislativos – Serviços
de Atendimento, Classe Especial, Padrão 10, da função
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-01, do
Gabinete do Líder do Partido Democrático Trabalhista,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 07 de agosto de 2013.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
����
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JEZREEL AVELINO DA SILVA, ponto nº 3406, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de �����������������
Analista Legislativo – atribuição Médico, Classe Especial, Padrão 10,
da função comissionada de Diretor da Coordenação
Médica, FC-03, do Departamento Médico, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 05
de agosto de 2013.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LILIANE
CHAVES MURTA DE LIMA, ponto nº 7333, ocupante
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de cargo da Categoria Funcional de ����������������
Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe A,
Padrão 02, da função comissionada de Assistente de
Gabinete, FC-01, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
a partir de 08 de agosto de 2013.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, NILO
OLIVEIRA DOS SANTOS, ponto nº 7608, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de ����������������
Técnico Legislativo – atribuição Assistente Administrativo, Classe A,
Padrão 01, da função comissionada de Assistente de
Gabinete, FC-01, do Gabinete do Líder do Partido da
República����������������������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 02 de agosto de 2013.
DISPENSAR, ������������������������������
de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ROSANA MIRANDA E SILVA MATTOS BARRETTO,
ponto nº 6159, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição Médico,
Classe Especial, Padrão 10, da função comissionada
de Chefe
����������������������������������������������
da Seção de Ginecologia, FC-01, da Coordenação Médica, do Departamento Médico, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 05
de agosto de 2013.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SUELI
CALDEIRA LACERDA, ponto nº 5910, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnico em Documentação e Informação
Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, da função
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-01, do
Gabinete do Líder do Partido da República, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 02
de agosto de 2013.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VALE�����
RIA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES
DE ALMEIDA, ponto nº 5598, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico
������������������������������
Legislativo�����������
– atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão
10, da função comissionada de Assessor Técnico de
Plenário, FC-03, do Gabinete do Líder do Partido da
República����������������������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 02 de agosto de 2013.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, VÂNIA
MARIA DE LIMA BARBOSA, ponto nº 5745, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial,
Padrão 10, da função comissionada de Assistente de
Gabinete, FC-01, do Gabinete do Líder do Partido
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, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 07 de agosto de 2013.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, resolve:
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, EDIVALDO GOMES
ARANTES, ponto nº 5252, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Operador de Audiovisual, Classe Especial, Padrão 10,
para exercer������������������������������������������
, a partir de 08 de agosto de 2013,�������
a função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-01,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, GLAUCIA MARIA MARQUES LOPES, ponto nº 5946, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnico em Documentação e Informação
Legislativa, Classe Especial, Padrão 10, para exercer,
a partir de 01 de agosto de 2013,�������������������
a função comissionada de Assistente de Gabinete, FC-01, do Gabinete
do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, HENRIQUE RODRIGUES NETTO, ponto nº 2654, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista
����������������������������
Legislativo��������
– atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão
10, para exercer, a partir de 01 de agosto de 2013, a
função comissionada de ����������������������������
Chefe de Secretaria do Gabinete do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, FC-02,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, JANDIRA DONATO
AMARAL DE LIMA, ponto nº 7392, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de ���������������������������
Técnico Legislativo��������
– atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 01,
para exercer, a partir de 02 de agosto de 2013, a função
comissionada de Chefe da Seção de Fechamento do
Portal de Notícias – 3ª edição, FC-01, da Coordenação
de Conteúdo, do Departamento de Mídias Integradas,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, LILIANE CHAVES
MURTA DE LIMA, ponto nº 7333, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 02, para
exercer, a partir de 08 de agosto de 2013, a função
comissionada de ��������������������������������
Chefe da Seção de Apoio Adminis-
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trativo, FC-01, do Departamento de Mídias Integradas,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MARLON ALVES
DE SOUSA SILVA, ponto nº 7040, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de ���������������������������
Técnico Legislativo��������
– atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 03,
para exercer, a partir de 23 de julho de 2013, a função
comissionada de Técnico de Controle e Execução de
Pagamento do Pessoal, FC-01, da Coordenação de
Pagamento de Pessoal, do Departamento de Pessoal,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, NILO OLIVEIRA
DOS SANTOS, ponto nº 7608, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 01, para
exercer, a partir de 02 de agosto de 2013, a função
comissionada de Chefe de Secretaria do Gabinete do
Líder do Partido da República, FC-02, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, ROSANA MIRANDA
E SILVA MATTOS BARRETTO, ponto nº 6159, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
�������������
Legislativo – atribuição Médico, Classe Especial, Padrão
10, para exercer, a partir de 05 de agosto de 2013,
a função comissionada de Diretor da Coordenação
Médica, FC-03, do Departamento Médico, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
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DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, SUELI CALDEIRA
LACERDA, ponto nº 5910, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Documentação e Informação Legislativa,
Classe Especial, Padrão 10, para exercer, a partir de
02 de agosto de 2013,�����������������������������
a função comissionada de ���
Assessor Técnico de Plenário, FC-03, do Gabinete do
Líder do Partido da República, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, VALERIA
CARNEIRO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES DE
ALMEIDA, ponto nº 5598, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão
10, para exercer, a partir de 02 de agosto de 2013, a
função comissionada de Assistente de Gabinete, FC01, do Gabinete do Líder do Partido da República, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, VÂNIA MARIA DE
LIMA BARBOSA, ponto nº 5745, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 10,
para exercer, a partir de 07 de agosto de 2013, a função
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-01, do
Gabinete do Líder do Partido Democrático Trabalhista,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 8 de agosto de 2013. –
Henrique Eduardo Alves, Presidente.
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Iriny Lopes - PT
Lauriete - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Manato - PDT
Paulo Foletto - PSB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT
Rio de Janeiro

Adrian - PMDB
Alessandro Molon - PT
Alexandre Santos - PMDB
Alfredo Sirkis - PV
Andreia Zito - PSDB
Anthony Garotinho - PR
Arolde de Oliveira - PSD
Aureo - PRTB
Benedita da Silva - PT
Celso Jacob - PMDB
Chico Alencar - PSOL
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Carlos Alberto - PMN
Dr. Paulo César - PSD
Edson Ezequiel - PMDB
Edson Santos - PT
Eduardo Cunha - PMDB
Eurico Júnior - PV
Felipe Bornier - PSD
Fernando Jordão - PMDB
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Floriano - PR
Glauber Braga - PSB
Hugo Leal - PSC
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
Jean Wyllys - PSOL
Jorge Bittar - PT
Leonardo Picciani - PMDB
Liliam Sá - PR
Luiz Sérgio - PT
Manuel Rosa Neca - PR
Marcelo Matos - PDT
Miro Teixeira - PDT
Otavio Leite - PSDB
Paulo Feijó - PR
Rodrigo Maia - DEM
Romário - PSB
Sergio Zveiter - PSD
Simão Sessim - PP
Stepan Nercessian - PPS
Vitor Paulo - PRB
Walney Rocha - PTB
Washington Reis - PMDB
Zoinho - PR
São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Alexandre Leite - DEM
Aline Corrêa - PP
Antonio Bulhões - PRB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Beto Mansur - PP
Bruna Furlan - PSDB
Cândido Vaccarezza - PT
Carlos Roberto - PSDB
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Delegado Protógenes - PCdoB
Devanir Ribeiro - PT
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edinho Araújo - PMDB
Eleuses Paiva - PSD
Eli Correa Filho - DEM

Emanuel Fernandes - PSDB
Francisco Chagas - PT
Gabriel Chalita - PMDB
Guilherme Campos - PSD
Guilherme Mussi - PP
Iara Bernardi - PT
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PSD
João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
José Genoíno - PT
José Mentor - PT
Junji Abe - PSD
Keiko Ota - PSB
Luiz Fernando Machado - PSDB
Luiza Erundina - PSB
Mara Gabrilli - PSDB
Marcelo Aguiar - PSD
Márcio França - PSB
Milton Monti - PR
Missionário José Olimpio - PP
Nelson Marquezelli - PTB
Newton Lima - PT
Otoniel Lima - PRB
Pastor Marco Feliciano - PSC
Paulo Freire - PR
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Teixeira - PT
Penna - PV
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PSD
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto de Lucena - PV
Roberto Freire - PPS
Roberto Santiago - PSD
Salvador Zimbaldi - PDT
Tiririca - PR
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vanderlei Siraque - PT
Vaz de Lima - PSDB
Vicente Candido - PT
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDB
Walter Ihoshi - PSD
William Dib - PSDB
Mato Grosso
Carlos Bezerra - PMDB
Eliene Lima - PSD
Homero Pereira - PSD
Júlio Campos - DEM
Nilson Leitão - PSDB
Pedro Henry - PP
Valtenir Pereira - PSB
Wellington Fagundes - PR
Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS
Erika Kokay - PT
Izalci - PSDB
Jaqueline Roriz - PMN
Luiz Pitiman - PMDB
Policarpo - PT

Reguffe - PDT
Ronaldo Fonseca - PR
Goiás
Armando Vergílio - PSD
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Flávia Morais - PDT
Heuler Cruvinel - PSD
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Magda Mofatto - PTB
Marina Santanna - PT
Pedro Chaves - PMDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PMDB
Valdivino de Oliveira - PSDB
Mato Grosso do Sul
Akira Otsubo - PMDB
Biffi - PT
Fabio Trad - PMDB
Geraldo Resende - PMDB
Mandetta - DEM
Marçal Filho - PMDB
Reinaldo Azambuja - PSDB
Vander Loubet - PT
Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
André Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Edmar Arruda - PSC
Eduardo Sciarra - PSD
Fernando Francischini - PEN
Giacobo - PR
Hermes Parcianello - PMDB
João Arruda - PMDB
Leopoldo Meyer - PSB
Luiz Nishimori - PSDB
Marcelo Almeida - PMDB
Nelson Meurer - PP
Nelson Padovani - PSC
Odílio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PRB
Osmar Serraglio - PMDB
Pedro Guerra - PSD
Professor Sérgio de Oliveira - PSC
Rosane Ferreira - PV
Rubens Bueno - PPS
Sandro Alex - PPS
Takayama - PSC
Zeca Dirceu - PT

Santa Catarina
Carmen Zanotto - PPS
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Esperidião Amin - PP
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - S.PART.
Jorginho Mello - PR
Luci Choinacki - PT
Marco Tebaldi - PSDB
Mauro Mariani - PMDB
Onofre Santo Agostini - PSD
Pedro Uczai - PT
Rogério Peninha Mendonça - PMDB
Ronaldo Benedet - PMDB
Valdir Colatto - PMDB
Rio Grande do Sul
Afonso Hamm - PP
Alceu Moreira - PMDB
Alexandre Roso - PSB
Assis Melo - PCdoB
Beto Albuquerque - PSB
Bohn Gass - PT
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD
Darcísio Perondi - PMDB
Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
Giovani Cherini - PDT
Henrique Fontana - PT
Jerônimo Goergen - PP
José Otávio Germano - PP
Jose Stédile - PSB
Luis Carlos Heinze - PP
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Marcon - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Marchezan Junior - PSDB
Onyx Lorenzoni - DEM
Osmar Terra - PMDB
Paulo Ferreira - PT
Paulo Pimenta - PT
Renato Molling - PP
Ronaldo Nogueira - PTB
Ronaldo Zulke - PT
Sérgio Moraes - PTB
Vieira da Cunha - PDT
Vilson Covatti - PP

COMISSÕES PERMANENTES

Giovanni Queiroz
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Giacobo (PR)
1º Vice-Presidente: Moreira Mendes (PSD)
2º Vice-Presidente: Luci Choinacki (PT)
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (DEM)
Titulares

Suplentes
PT

Anselmo de Jesus
Assis do Couto
Beto Faro
Bohn Gass
Luci Choinacki
Marcon
Valmir Assunção
Celso Maldaner
Júnior Coimbra
Leandro Vilela
Marcelo Castro
Natan Donadon
Odílio Balbinotti
Pedro Chaves vaga do PSB

Alexandre Toledo
Domingos Sávio vaga do PR
Duarte Nogueira
Luiz Nishimori
Nilson Leitão vaga do PSD
Raimundo Gomes de Matos
Reinaldo Azambuja vaga do PSOL

Jesus Rodrigues
Josias Gomes
Padre João
Vander Loubet
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PMDB
Alceu Moreira
André Zacharow vaga do PSC
Edinho Araújo
Lelo Coimbra vaga do PT
Newton Cardoso
Silas Brasileiro
Valdir Colatto
1 vaga
PSDB
Alfredo Kaefer
Luiz Carlos
Wandenkolk Gonçalves
1 vaga

PSD
Hélio Santos vaga do PCdoB
Homero Pereira
Junji Abe vaga do PRB
Moreira Mendes
(Dep. do PMN ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Diego Andrade
Edson Pimenta
Eduardo Sciarra vaga do PSB
Eleuses Paiva
Heuler Cruvinel vaga do PSB
Marcos Montes vaga do Bloco PV, PPS
1 vaga
PP

Carlos Magno
Dilceu Sperafico
Luis Carlos Heinze vaga do PTB
Nelson Meurer
Roberto Balestra vaga do PR
Davi Alves Silva Júnior

vaga do

PTdoB

Giacobo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Afonso Hamm
Jerônimo Goergen
Lázaro Botelho

Félix Mendonça Júnior
Giovani Cherini vaga do PSOL
Mário Heringer
Oziel Oliveira vaga do PCdoB

PTB
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Nilton Capixaba
Bloco PV, PPS
Humberto Souto
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSC
Nelson Padovani
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PCdoB
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PRB
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Márcio Marinho
PSOL
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PTdoB
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
PMN
Francisco Tenório vaga do PSD
PRP
Chico das Verduras vaga do PR
PHS
José Humberto vaga do PTdoB
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
Presidente: Paulo Abi-ackel (PSDB)
1º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Bittar (PT)
3º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSD)
Titulares

Suplentes
PT

Dalva Figueiredo
Iara Bernardi
Jorge Bittar
Margarida Salomão
Newton Lima
Padre Ton vaga do PTdoB
Paulo Teixeira
Sibá Machado

Angelo Vanhoni
Beto Faro
Ilário Marques
Paulão
Paulo Ferreira
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga
PMDB

PR
Bernardo Santana de
Vasconcellos
Lúcio Vale vaga do PT
Wellington Fagundes vaga do PT
Wellington Roberto
(Dep. do PRP ocupa a vaga)

PSB
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Fernando Coelho Filho
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
DEM
Abelardo Lupion
Betinho Rosado
Jairo Ataíde vaga do PSB
Paulo Cesar Quartiero
vaga do PSB
Lira Maia
Onyx Lorenzoni vaga do PDT
Vitor Penido
PDT

João Arruda
Marçal Filho
Paulo Henrique Lustosa
(Licenciado)
Rogério Peninha Mendonça
2 vagas

Antonio Imbassahy vaga do PP
Bruno Araújo
Carlos Sampaio vaga do PR
Nelson Marchezan Junior
Paulo Abi-ackel
Ruy Carneiro

Colbert Martins
Flaviano Melo
Gabriel Chalita vaga do PSOL
Hugo Motta
Manoel Junior
Nilda Gondim vaga do PSDB
Wladimir Costa vaga do PT
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PSDB
Duarte Nogueira
Emanuel Fernandes
Izalci
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSD
Arolde de Oliveira
Eliene Lima
Marcelo Aguiar
Silas Câmara

José Carlos Araújo
Júlio Cesar
Onofre Santo Agostini
Walter Ihoshi
PP

Beto Mansur
Missionário José Olimpio
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Luiz Fernando Faria
Roberto Teixeira
Sandes Júnior
PR

Dr. Adilson Soares
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

Francisco Floriano
José Rocha vaga do PSB
Milton Monti
Ronaldo Fonseca vaga do PDT
Wellington Fagundes
PSB

Ariosto Holanda
Luiza Erundina
1 vaga

Edson Silva
Pastor Eurico
Paulo Foletto vaga do PDT
(Dep. do PR ocupa a vaga)
DEM

Efraim Filho
Jorge Tadeu Mudalen
Júlio Campos vaga do PSOL

Professora Dorinha Seabra
Rezende
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
PDT

Miro Teixeira
Salvador Zimbaldi

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)

PTB
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Josué Bengtson
1 vaga
Sabino Castelo Branco vaga do PMDB
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
Sandro Alex
Arnaldo Jardim
Fábio Ramalho vaga do PMDB
Paulo Wagner vaga do DEM
PSC
Takayama
Costa Ferreira
Stefano Aguiar vaga do PTB
PCdoB
Evandro Milhomen vaga do PTB
Jandira Feghali
Luciana Santos
PRB
Oliveira Filho
Márcio Marinho
PSOL
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTdoB
(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PRTB ocupa a vaga)
PRTB
Aureo vaga do PTdoB
Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 51
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Décio Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Carlos Bezerra (PMDB)
Titulares

PMDB
Alberto Filho
Francisco Escórcio
João Magalhães
Júnior Coimbra
Marçal Filho
Mauro Lopes
Mendes Ribeiro Filho
Renan Filho
Sandro Mabel
1 vaga
PSDB
Bonifácio de Andrada
Cesar Colnago
João Campos
Jutahy Junior
Luiz Carlos
William Dib

Bruno Araújo
Carlos Sampaio
Dudimar Paxiuba vaga do PTB
Eduardo Azeredo
Nelson Marchezan Junior
Reinaldo Azambuja
Ricardo Tripoli
PSD

Eduardo Sciarra
Heuler Cruvinel
Onofre Santo Agostini
Paulo Magalhães
Sergio Zveiter
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Ademir Camilo vaga do PP
Armando Vergílio
João Lyra
José Nunes
Moreira Mendes
Silas Câmara
Walter Tosta

PP
Esperidião Amin
Paulo Maluf
Renato Andrade
Vilson Covatti vaga do PSOL
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Beto Mansur
Dilceu Sperafico
Sandes Júnior
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PR

Jorginho Mello
Ronaldo Fonseca
Vicente Arruda
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

Beto Albuquerque
Edson Silva
Márcio França
Sandra Rosado
Valtenir Pereira

Suplentes
Artur Bruno
Fátima Bezerra

Gabriel Guimarães
Geraldo Simões
José Guimarães
Márcio Macêdo
Miguel Corrêa
Nazareno Fonteles
Paulo Teixeira
Rogério Carvalho
Zezéu Ribeiro

Alceu Moreira
Arthur Oliveira Maia
Benjamin Maranhão vaga do PR
Carlos Bezerra
Danilo Forte
Eduardo Cunha
Fabio Trad
Leonardo Picciani
Luiz Pitiman
Marcelo Almeida
Mauro Benevides
Osmar Serraglio vaga do PP

Felipe Maia
Luiz de Deus
Mendonça Prado

PT
Alessandro Molon
Cândido Vaccarezza

Décio Lima
Iriny Lopes
João Paulo Cunha
João Paulo Lima
José Genoíno
José Mentor
Luiz Couto
Odair Cunha
Ricardo Berzoini
Taumaturgo Lima vaga do PCdoB
Vicente Candido vaga do PSD

Félix Mendonça Júnior
Marcos Medrado
Marcos Rogério vaga do PP

Anthony Garotinho
Davi Alves Silva Júnior vaga do PTdoB
Gorete Pereira
Jaime Martins
Laercio Oliveira
Lincoln Portela vaga do PRTB
Luciano Castro
PSB
Gonzaga Patriota
Janete Capiberibe
Jose Stédile
Luiza Erundina
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
DEM
Alexandre Leite
Efraim Filho
Eli Correa Filho vaga do PSOL
Mendonça Filho vaga do PSB
Onyx Lorenzoni
PDT
João Dado
Oziel Oliveira
Wolney Queiroz

Vieira da Cunha
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
Fábio Ramalho
Sandro Alex
Roberto Freire
Sarney Filho
PSC
Andre Moura
Edmar Arruda
Leonardo Gadelha
Hugo Leal
PCdoB
Delegado Protógenes
Assis Melo
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Daniel Almeida
PRB
Antonio Bulhões
Vilalba
PSOL
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Chico Alencar vaga do PP
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PTdoB
Lourival Mendes
Luis Tibé vaga do PTB
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PRTB
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PSL
Dr. Grilo vaga do PRTB

Rezende
PDT
Paulo Rubem Santiago
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PTB
(Dep. do PSOL ocupa a
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
vaga)
Bloco PV, PPS
Stepan Nercessian
Antônio Roberto vaga do PTB
Carmen Zanotto vaga do PSDB
Penna
PSC
Professor Sérgio de Oliveira
Lauriete
PCdoB
Evandro Milhomen vaga do DEM
Alice Portugal vaga do PDT
Jandira Feghali
Luciana Santos
PRB
Acelino Popó vaga do PP
PSOL
Jean Wyllys vaga do PTB
Secretário(a): Nádia Lúcia das Neves Raposo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - salas 168/169-C
Telefones: 3216-6942 a 6947

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Secretário(a): Alexandra Zaban Bittencourt
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 19
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

Presidente: José Carlos Araújo (PSD)
1º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PSD)
2º Vice-Presidente: Eli Correa Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Roberto Teixeira (PP)

COMISSÃO DE CULTURA
Titulares
Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Nilmário Miranda (PT)
2º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Jose Stédile (PSB)

Francisco Chagas
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Titulares

Aníbal Gomes
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PT
Fátima Bezerra vaga do PSD
Marina Santanna
Waldenor Pereira vaga do PR
Weliton Prado
Zezéu Ribeiro
PMDB
Gabriel Chalita
Marcelo Almeida
Raul Henry

Paulo Pimenta
Weliton Prado
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PMDB

Suplentes

Angelo Vanhoni
Nilmário Miranda
Paulo Ferreira

Suplentes
PT

Edinho Araújo
Marinha Raupp
Rose de Freitas

Nilda Gondim
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PSDB

(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSD
Carlos Souza vaga do PT
Felipe Bornier
José Carlos Araújo
Ricardo Izar vaga do PT
Sérgio Brito vaga do PMDB

PSDB
Domingos Sávio

Eduardo Barbosa
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
Pinto Itamaraty
vaga)
PSD
Dr. Paulo César
Danrlei de Deus Hinterholz
Pedro Guerra
(Dep. do PT ocupa a vaga)
PP
Cida Borghetti (Licenciado)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PR
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)
PSB
Jose Stédile
Leopoldo Meyer
DEM
vaga do PR
Onyx Lorenzoni
Claudio Cajado vaga do PP
(Dep. do PCdoB ocupa a
Marcio Junqueira vaga do PP
vaga)
Professora Dorinha Seabra

Nelson Marchezan Junior
Sergio Guerra

Iracema Portella
Roberto Teixeira

Henrique Oliveira
Paulo Freire vaga do PSDB
(Dep. do PRTB ocupa a vaga)

César Halum
Dr. Luiz Fernando vaga do PT
Walter Ihoshi
PP
Guilherme Mussi vaga do Bloco PV, PPS
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga
PR
Manuel Rosa Neca
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PSB

Fernando Coelho Filho
Júlio Delgado vaga do PMDB
Severino Ninho vaga do PSDB

Isaias Silvestre
DEM

Eli Correa Filho

Reguffe

Augusto Coutinho vaga do PR
Jorge Tadeu Mudalen vaga do PCdoB
Mendonça Prado
PDT
Marcelo Matos
PTB

Sérgio Moraes vaga do PP
Silvio Costa

José Chaves

Bloco PV, PPS
Paulo Wagner
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSC
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Antônia Lúcia vaga do PMDB
Carlos Eduardo Cadoca
Deley vaga do PMDB
PCdoB
Chico Lopes
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PSOL
Ivan Valente vaga do PSC
PRTB
Aureo vaga do PR
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

Rosinha da Adefal vaga do Bloco PV, PPS
PRP
Jânio Natal vaga do PR
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Sérgio Moraes (PTB)
1º Vice-Presidente: Walney Rocha (PTB)
2º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3º Vice-Presidente: Flaviano Melo (PMDB)
Titulares

Suplentes
PT

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Paulo Ferreira
Rubens Otoni
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Assis do Couto
João Paulo Lima
Jorge Bittar
PMDB

Adrian vaga do PR
Alberto Filho vaga do PSDB
Fernando Lopes
Flaviano Melo
Mauro Mariani
Wilson Filho vaga do PSDB

Presidente: Ângelo Agnolin (PDT)
1º Vice-Presidente: Marcelo Matos (PDT)
2º Vice-Presidente: Sueli Vidigal (PDT)
3º Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes
PT

Miguel Corrêa
Afonso Florence
Ronaldo Zulke
Odair Cunha
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PMDB
Renan Filho
Mário Feitoza
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Osmar Terra
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSDB
Carlos Roberto
Carlos Brandão
Valdivino de Oliveira
Marco Tebaldi
Otavio Leite vaga do PMDB
PSD
Edson Pimenta
Fernando Torres
Walter Tosta
Guilherme Campos
PP
Renato Molling
Dimas Fabiano
Renzo Braz vaga do PMDB
Roberto Teixeira vaga do Bloco PV, PPS
PR
João Maia
(Dep. do PRP ocupa a vaga)
Vinicius Gurgel vaga do PMDB
PSB
Antonio Balhmann
Dr. Ubiali
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Júlio Delgado
DEM
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
João Bittar vaga do PTB
Mandetta
PDT
Ângelo Agnolin
Sebastião Bala Rocha
Marcelo Matos vaga do DEM
Sueli Vidigal vaga do PSB
PTB
José Augusto Maia
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PCdoB
Perpétua Almeida vaga do PT
PTdoB
Luis Tibé vaga do PT

Celso Maldaner
Edinho Araújo vaga do PSDB
Genecias Noronha
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PSDB

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

William Dib
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSD
Heuler Cruvinel vaga do PEN
Junji Abe
Roberto Santiago

José Nunes
1 vaga
PP
Roberto Britto

João Leão
PR
(Dep. do PMDB ocupa a
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
vaga)
PSB
Paulo Foletto
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
DEM
1 vaga
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PDT
Weverton Rocha
Dr. Jorge Silva
PTB
Sérgio Moraes
Jorge Corte Real
Walney Rocha vaga do PT
José Chaves vaga do DEM
Bloco PV, PPS
Eurico Júnior
Arnaldo Jardim vaga do PR
Rosane Ferreira
PEN
Nilmar Ruiz
Heuler Cruvinel
PSC
Nelson Padovani vaga do PMDB
PCdoB
Luciana Santos vaga do PSB
Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS

Presidente: Pastor Marco Feliciano (PSC)
1º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC)
2º Vice-Presidente: Liliam Sá (PR)
3º Vice-Presidente: Anderson Ferreira (PR)

Pedro Uczai

Newton Lima
Nilmário Miranda vaga do

Reginaldo Lopes vaga do PSD
Waldenor Pereira

PCdoB

vaga do PR

PMDB
Titulares

Suplentes
PT

3 vagas

3 vagas
PMDB

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Pedro Chaves
Rogério Peninha
Mendonça
Saraiva Felipe

Professor Setimo
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
João Campos
vaga)
1 vaga
1 vaga
PSD
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Walter Tosta
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
1 vaga
vaga)
PP
1 vaga
Jair Bolsonaro
PR
Anderson Ferreira
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
Liliam Sá vaga do PSD
PSB
Keiko Ota
Severino Ninho
Pastor Eurico
1 vaga
DEM
1 vaga
1 vaga
PDT
Enio Bacci
Marcos Rogério
PTB
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
Henrique Afonso
Arnaldo Jordy vaga do PSD
Simplício Araújo vaga do PSDB
Roberto de Lucena
PSL
(Dep. do PMN ocupa a vaga)
Dr. Grilo
PSC
vaga do PMDB
Antônia Lúcia
Costa Ferreira vaga do PTB
Pastor Marco Feliciano vaga do
Takayama vaga do PMDB
PMDB
Zequinha Marinho vaga do PMDB
PRB

Raul Henry
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PSDB
Izalci
Nilson Pinto
Pinto Itamaraty

Andreia Zito
Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa
Mara Gabrilli vaga do PP
Nilson Leitão vaga do PRTB
PSD

Manoel Salviano
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Hugo Napoleão
Paulo Magalhães
Pedro Guerra
PP

Aline Corrêa
Waldir Maranhão

Esperidião Amin
José Linhares
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PR
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Jorginho Mello
(Dep. do PRTB ocupa a
vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga)
PSB
Glauber Braga
Leopoldo Meyer

Ariosto Holanda
Keiko Ota
Severino Ninho vaga do PDT
Valadares Filho vaga do PSC
DEM
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

João Bittar
Major Fábio
Professora Dorinha Seabra Rezende
vaga do PRTB

PDT
Damião Feliciano vaga do PRB
Weverton Rocha vaga do DEM
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Paulo Rubem Santiago

Otoniel Lima vaga do PTB
PTdoB

Celso Jacob vaga do PR
Gabriel Chalita
Lelo Coimbra

Lourival Mendes vaga do PR

PMN

PTB

Dr. Carlos Alberto vaga do PSL

Alex Canziani

José Augusto Maia
Bloco PV, PPS

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

Stepan Nercessian

Eurico Júnior
PSC

Costa Ferreira
Professor Sérgio de Oliveira

vaga do PMDB

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

PCdoB
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

PRB

Presidente: Gabriel Chalita (PMDB)
1º Vice-Presidente: Artur Bruno (PT)
2º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Titulares

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

George Hilton
PRTB
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Suplentes

PT
Angelo Vanhoni
Artur Bruno
Fátima Bezerra
Francisco Praciano

(Dep. do PT ocupa a
vaga)

Alice Portugal

Alessandro Molon
Iara Bernardi
Leonardo Monteiro
Margarida Salomão

Aureo vaga do PR
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PSOL
Chico Alencar vaga do PP

Jean Wyllys vaga do DEM
S.PART.

Jorge Boeira vaga do PSD

PRB
Secretário(a): Regina Pereira Games
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala T170
Telefones: 3216-6621/6622/6628
FAX: 3216-6635

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
José Humberto vaga do PR

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: João Magalhães (PMDB)
1º Vice-Presidente: Assis Carvalho (PT)
2º Vice-Presidente: João Lyra (PSD)
3º Vice-Presidente: Mário Feitoza (PMDB)
Titulares

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6652/6655/6657
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

Suplentes
PT

Afonso Florence
Amauri Teixeira
Assis Carvalho
Cláudio Puty
Devanir Ribeiro
Erika Kokay vaga do PCdoB
José Guimarães vaga do PSB
Pedro Eugênio

João Paulo Cunha
José Mentor
Pedro Uczai
Reginaldo Lopes
Ricardo Berzoini
Rogério Carvalho vaga do PR
Zeca Dirceu

Presidente: Edinho Bez (PMDB)
1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB)
2º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Edson Santos
Ilário Marques vaga do PSB
Luiz Sérgio
Vanderlei Siraque

PMDB
Akira Otsubo
Genecias Noronha vaga do PP
João Magalhães
José Priante vaga do Bloco PV, PPS
Lucio Vieira Lima
Manoel Junior vaga do PTB
Mário Feitoza vaga do PRB
Pedro Novais
Silas Brasileiro

Cleber Verde
PHS

Pedro Eugênio
Sibá Machado
Waldenor Pereira
PMDB

Arthur Oliveira Maia
Eduardo Cunha
Hermes Parcianello
Luiz Pitiman
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB
Alfredo Kaefer
Antonio Carlos Mendes Thame
Sergio Guerra
Marcus Pestana vaga do PSB
Vaz de Lima
Nelson Marchezan Junior
Valdivino de Oliveira
PSD
Guilherme Campos
Diego Andrade
João Lyra
Raul Lima
Júlio Cesar
1 vaga
PP
Jerônimo Goergen
Luis Carlos Heinze
José Otávio Germano
Paulo Maluf
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Toninho Pinheiro
PR
Aelton Freitas
João Maia
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)
PSB
Dr. Ubiali
Antonio Balhmann
(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
DEM
Alexandre Leite
Jairo Ataíde
Mendonça Filho
Rodrigo Maia vaga do PTB
Ronaldo Caiado
PDT
João Dado
André Figueiredo
1 vaga
Giovani Cherini
PTB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Arnaldo Jardim
PSC
Edmar Arruda
Andre Moura
Erivelton Santana vaga do PMDB
PCdoB
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Osmar Júnior

Alexandre Santos
Edinho Bez
Edio Lopes
Hugo Motta vaga do PSD
Wladimir Costa vaga do PSC

Akira Otsubo
Aníbal Gomes vaga do PSC
Eduardo Cunha
Marçal Filho
Washington Reis vaga do PTB
PSDB

Carlos Brandão
(Dep. do PEN ocupa a vaga)

Vanderlei Macris
Vaz de Lima
PSD
Felipe Bornier vaga do PCdoB
Manoel Salviano
Sérgio Brito

Ademir Camilo
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PP
João Pizzolatti
(Dep. do PR ocupa a vaga)

Carlos Magno
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PR

Manuel Rosa Neca vaga do PP
Paulo Feijó vaga do Bloco PV, PPS
Wellington Roberto

Anthony Garotinho
Zoinho vaga do PP
PSB

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Valtenir Pereira
DEM

1 vaga

Mendonça Filho
PDT

Wolney Queiroz

Marcelo Matos
PTB

Nilton Capixaba

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Humberto Souto
PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PCdoB
Manuela D'ávila
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PEN
Fernando Francischini vaga do PSDB
Secretário(a): Luiz Paulo Pieri
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL,
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA AMAZÔNIA

PSD

Presidente: Jerônimo Goergen (PP)
1º Vice-Presidente: Carlos Magno (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Janete Capiberibe (PSB)
Titulares

(Dep. do PSL ocupa a vaga)
1 vaga
PP
Suplentes

PT
Anselmo de Jesus
Miriquinho Batista
Zé Geraldo

Francisco Praciano
Padre Ton
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PMDB

Asdrubal Bentes
Wilson Filho
1 vaga

José Priante
Marcelo Castro
Marinha Raupp vaga do PSC
Rose de Freitas
PSDB

Nilson Leitão
Plínio Valério

Urzeni Rocha
1 vaga
PSD

Dr. Luiz Fernando
Raul Lima

Ademir Camilo vaga do PT
Átila Lins
Moreira Mendes vaga do PP
Silas Câmara

Roberto Britto
Waldir Maranhão vaga do PMDB

Gladson Cameli
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR

Lúcio Vale

1 vaga
PSB

Janete Capiberibe

Glauber Braga

DEM
Marcio Junqueira
Paulo Cesar Quartiero vaga do PTB
PDT
Sebastião Bala Rocha

1 vaga
Giovanni Queiroz vaga do PCdoB
Weverton Rocha

PTB
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
1 vaga
Bloco PV, PPS
Simplício Araújo
Arnaldo Jordy
PSC
Zequinha Marinho
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PCdoB
1 vaga
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Renzo Braz
PR

Lincoln Portela

1 vaga
PSB

Glauber Braga
Luiza Erundina

vaga do PDT

Isaias Silvestre
DEM

Professora Dorinha Seabra
Rezende

1 vaga
PDT

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Marcos Rogério
PTB
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

Arnon Bezerra
Bloco PV, PPS
Arnaldo Jordy

Sarney Filho
PSC

Costa Ferreira

Takayama
PSOL

PP
Carlos Magno
Jerônimo Goergen

2 vagas

Chico Alencar vaga do PTB

PSL
Dr. Grilo vaga do PSD
Secretário(a): Claudio Ribeiro Paes
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6699

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Presidente: Penna (PV)
1º Vice-Presidente: Sarney Filho (PV)
2º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS)
3º Vice-Presidente: Antônio Roberto (PV)
Titulares

Suplentes
PT

Secretário(a): Edna Maria Glória Dias Teixeira
Local: Anexo II, Sala 55, Ala A, Térreo
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

Leonardo Monteiro
Márcio Macêdo
Marina Santanna
Zé Geraldo vaga do PTC

Bohn Gass
Fernando Ferro
Fernando Marroni
PMDB

Valdir Colatto
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Lincoln Portela (PR)
1º Vice-Presidente: Glauber Braga (PSB)
2º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL)
3º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Leonardo Monteiro
Paulão
Paulo Pimenta

Fernando Ferro
Nilmário Miranda
Padre Ton
PMDB

Celso Jacob
Professor Setimo
(Dep. do PP ocupa a vaga)

3 vagas
PSDB

2 vagas

2 vagas

Carlos Bezerra
Fernando Jordão
Leandro Vilela vaga do PTB

PSDB
Marco Tebaldi vaga do PP
Ricardo Tripoli
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
PSD
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
1 vaga

Alexandre Toledo
Luiz Fernando Machado

Dr. Paulo César
Moreira Mendes vaga do PTC
Pedro Guerra

PP
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PR
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
PSB
Janete Capiberibe

Waldir Maranhão
Bernardo Santana de
Vasconcellos
Givaldo Carimbão

DEM

José Rocha

Paulo Cesar Quartiero
PDT
Giovani Cherini
Oziel Oliveira vaga do PRP

Miro Teixeira

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSB

Lira Maia
Givaldo Carimbão
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Antonio Balhmann
(Dep. do PP ocupa a vaga)
DEM

PTB
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
vaga)
Bloco PV, PPS
Antônio Roberto vaga do PSD
Alfredo Sirkis
Arnaldo Jordy vaga do PTB
Augusto Carvalho vaga do PSDB
Penna vaga do PR
Sarney Filho
PRP
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Jânio Natal
PTC
(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSC
vaga do PMDB
Stefano Aguiar
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

Betinho Rosado
Davi Alcolumbre

Marcio Junqueira
Vitor Penido
PDT

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Salvador Zimbaldi
PTB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Magda Mofatto
Ronaldo Nogueira vaga do PSC
Bloco PV, PPS
Arnaldo Jardim
Arnaldo Jordy
PSC
(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PCdoB
Osmar Júnior
Evandro Milhomen
PRB
Cleber Verde
(Dep. do PP ocupa a vaga)
S.PART.
Jorge Boeira vaga do PSD
Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Eduardo da Fonte (PP)
1º Vice-Presidente: Luiz Argôlo (PP)
2º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
3º Vice-Presidente: Marcos Montes (PSD)
Titulares

Suplentes
PT

Fernando Ferro
Gabriel Guimarães
Luiz Alberto
Vander Loubet vaga do PSC
Weliton Prado
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Carlos Zarattini
Luiz Sérgio
Valmir Assunção
Vanderlei Siraque
Zé Geraldo
PMDB

Camilo Cola
Fátima Pelaes
Fernando Jordão
Ronaldo Benedet
Rose de Freitas
Dudimar Paxiuba vaga do PTB
Luiz Fernando Machado
Rodrigo de Castro vaga do PSB
Wandenkolk Gonçalves
(Dep. do PP ocupa a vaga)
César Halum vaga do PT
Fernando Torres
Marcos Montes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Adrian
Alexandre Santos
Lucio Vieira Lima
Wladimir Costa
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSDB
Antonio Imbassahy
Bruno Araújo
Paulo Abi-ackel vaga do PMDB
Sergio Guerra
PSD
Eliene Lima
Paulo Magalhães
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PP
Aline Corrêa vaga do PSB
José Otávio Germano
Luiz Fernando Faria
Mário Negromonte vaga do PR
Missionário José Olimpio
Nelson Meurer vaga do PRB

Dimas Fabiano
Eduardo da Fonte
Gladson Cameli vaga do PDT
Guilherme Mussi vaga do PSD
Luiz Argôlo
Sandes Júnior vaga do PSDB
PR
Aracely de Paula
Bernardo Santana de Vasconcellos

Henrique Oliveira
João Carlos Bacelar

Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Íris de Araújo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Urzeni Rocha (PSDB)
Titulares

Suplentes
PT

Carlos Zarattini
Henrique Fontana
Janete Rocha Pietá
Josias Gomes
Marco Maia
Nelson Pellegrino

Benedita da Silva
Cândido Vaccarezza
Devanir Ribeiro vaga do PSB
Dr. Rosinha
Iara Bernardi
José Genoíno
Luiz Alberto

PMDB
Elcione Barbalho
Íris de Araújo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMN ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
vaga do PMDB

Carlos Alberto Leréia
Eduardo Azeredo vaga do PR
Emanuel Fernandes
Urzeni Rocha
Walter Feldman vaga do PMDB

Edson Ezequiel
Fabio Reis
Geraldo Resende vaga do PP
Lelo Coimbra vaga do PP
Osvaldo Reis
Pedro Novais
Raul Henry
Luiz Nishimori
Nilson Pinto
Rodrigo de Castro

PSD
Átila Lins vaga do PR
Dr. Luiz Fernando vaga do PSB
Geraldo Thadeu
Hugo Napoleão
Jefferson Campos

Marcelo Aguiar
Raul Lima
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa
a vaga)

PP
Jair Bolsonaro
Renato Molling
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PR
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Vicente Arruda
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PSB
Gonzaga Patriota
(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
DEM
Claudio Cajado
Fábio Souto
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
Mendonça Filho
vaga)
PDT
Damião Feliciano
Vieira da Cunha
Sebastião Bala Rocha
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PTB
Nelson Marquezelli
Antonio Brito
Arnon Bezerra vaga do PR
Paes Landim vaga do PSB
Bloco PV, PPS
Alfredo Sirkis vaga do PP
Arnaldo Jardim vaga do PSD
Almeida Lima vaga do DEM
Augusto Carvalho
Roberto de Lucena
PSC
Zequinha Marinho
Leonardo Gadelha
PCdoB
Perpétua Almeida
João Ananias
PRB
Márcio Marinho vaga do PP
Oliveira Filho
Vitor Paulo
PSOL
Ivan Valente vaga do PDT
PMN
Jaqueline Roriz vaga do PMDB
Secretário(a): Edilson Holanda Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

Suplentes
Amauri Teixeira
Edson Santos
Ricardo Berzoini
PMDB

João Campos vaga do Bloco PV, PPS
Otavio Leite
Pinto Itamaraty vaga do PP
(Dep. do PEN ocupa a vaga)

PR
Paulo Freire vaga do PMDB
Lincoln Portela
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Keiko Ota
Givaldo Carimbão vaga do Bloco PV, PPS
Gonzaga Patriota vaga do PDT
Pastor Eurico
DEM
Efraim Filho
Alexandre Leite
Major Fábio vaga do PMDB
Onyx Lorenzoni vaga do PP
PDT
Enio Bacci
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PTB
José Augusto Maia
Arnaldo Faria de Sá
Bloco PV, PPS
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSC
vaga do PP
Hugo Leal
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PRB ocupa a vaga)
PCdoB
Delegado Protógenes
Perpétua Almeida
PRB
Otoniel Lima vaga do PSC
PTdoB
Lourival Mendes vaga do PR
PEN
Fernando Francischini vaga do PSDB
Secretário(a): Ricardo Menezes Perpétuo
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

Presidente: Dr. Rosinha (PT)
1º Vice-Presidente: Geraldo Resende (PMDB)
2º Vice-Presidente: Antonio Brito (PTB)
3º Vice-Presidente: Rogério Carvalho (PT)
Suplentes

Benedita da Silva
Dr. Rosinha
Fernando Marroni
Nazareno Fonteles
Padre João
Rogério Carvalho

Amauri Teixeira
Assis Carvalho
Erika Kokay
Henrique Fontana
Padre Ton
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PMDB

André Zacharow
Colbert Martins vaga do PSB
Darcísio Perondi vaga do PR

Edio Lopes vaga do PSC
Fabio Trad
Osmar Terra
Ronaldo Benedet

Geraldo Resende

Domingos Sávio
William Dib

Bruna Furlan
Eduardo Barbosa
Mara Gabrilli
Marcus Pestana

Nilda Gondim
Osmar Terra
Saraiva Felipe

PSDB

PSD

Jair Bolsonaro
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

PT

PT

(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)

PP
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Titulares

Presidente: Otavio Leite (PSDB)
1º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT)
3º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB)

Alessandro Molon
Assis do Couto
Cândido Vaccarezza
Dalva Figueiredo vaga do PMDB

Carlos Souza
Moreira Mendes

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Titulares

Guilherme Campos
Junji Abe

Danilo Forte
Elcione Barbalho
Íris de Araújo
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSDB
João Campos
Raimundo Gomes de Matos
Walter Feldman
William Dib
PSD

Dr. Paulo César
Eleuses Paiva
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa
a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

Geraldo Thadeu
Jefferson Campos
Silas Câmara

PSDB
Andreia Zito
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PSD

(Dep. do PR ocupa a vaga)
PP

José Linhares
Pedro Henry
Toninho Pinheiro

Cida Borghetti (Licenciado)
Iracema Portella
Luiz Argôlo
PR

Francisco Floriano
(Dep. do PRP ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Anderson Ferreira
Gorete Pereira
Liliam Sá vaga do PSD
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Alexandre Roso
Dr. Ubiali vaga do PT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Pastor Eurico vaga do PMDB
Paulo Foletto
Sandra Rosado
DEM
Lael Varella
Luiz de Deus
Mandetta
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PDT
Dr. Jorge Silva
Paulo Rubem Santiago
Manato
Sueli Vidigal
PTB
Antonio Brito
Arnaldo Faria de Sá
Walney Rocha vaga do DEM
Bloco PV, PPS
Carmen Zanotto vaga do PSD
Henrique Afonso vaga do PMDB
Rosane Ferreira
Roberto de Lucena
PSC
Lauriete
Pastor Marco Feliciano
PCdoB
Jandira Feghali vaga do PSD
Jô Moraes
João Ananias
PRB
Jhonatan de Jesus
Vitor Paulo
PTdoB
Rosinha da Adefal vaga do PR
PRP
Chico das Verduras vaga do PR
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

Jutahy Junior
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Armando Vergílio
Roberto Santiago
Walter Ihoshi

Manoel Salviano
Pedro Guerra
Sergio Zveiter
PP

Luiz Fernando Faria
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Roberto Balestra
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PR

Gorete Pereira
Laercio Oliveira vaga do PMDB
Luciano Castro

Vinicius Gurgel
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PSB

Isaias Silvestre
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Alexandre Roso
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
DEM
João Bittar vaga do Bloco PV, PPS
Major Fábio

Augusto Coutinho
Marcio Junqueira vaga do PSDB
PDT
Flávia Morais vaga do PSDB
Paulo Pereira da Silva

André Figueiredo
Paulo Rubem Santiago vaga do PSDB
Sebastião Bala Rocha vaga do PR
PTB
Jorge Corte Real vaga do Bloco PV, PPS
Alex Canziani vaga do PSDB
Jovair Arantes
Walney Rocha
Ronaldo Nogueira vaga do PMDB
vaga do PP
Sabino Castelo Branco
Silvio Costa vaga do PMDB
Bloco PV, PPS
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PSC
Erivelton Santana
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PCdoB
Assis Melo
Alice Portugal
Daniel Almeida vaga do PT
Chico Lopes vaga do PP
PRB
Vilalba vaga do PSB
PSL
Dr. Grilo vaga do PSB
Secretário(a): José Mauro Meira Magalhães
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Romário (PSB)
1º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB)
2º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
3º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)

Presidente: Roberto Santiago (PSD)
1º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR)
2º Vice-Presidente: Armando Vergílio (PSD)
3º Vice-Presidente: Andreia Zito (PSDB)

Titulares
Titulares
PT
Eudes Xavier
Policarpo
Vicentinho
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PMDB
Sandro Mabel
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Suplentes
Anselmo de Jesus
Dalva Figueiredo
Francisco Chagas
Marcon
Darcísio Perondi
Fátima Pelaes
Leonardo Quintão
Marllos Sampaio vaga do PSC
1 vaga

Suplentes
PT

José Airton
Paulão
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Luci Choinacki
Policarpo
Vicente Candido

PMDB
Asdrubal Bentes vaga do PR
Benjamin Maranhão
Fabio Reis
João Arruda vaga do PSDB
Francisco Escórcio
Renan Filho
Gera Arruda (Licenciado) vaga do PSDB
Wilson Filho
Marllos Sampaio
PSDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga)

PSD
Danrlei de Deus Hinterholz
Pedro Guerra vaga do PP
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Hélio Santos
Onofre Santo Agostini

Diego Andrade
Raul Lima
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PP
Afonso Hamm
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

César Halum
Ricardo Izar
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
PP

Renato Andrade
Roberto Britto
PR

Tiririca
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Anderson Ferreira
José Rocha vaga do PSDB
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Romário
Abelardo Camarinha vaga do PTB
Valadares Filho vaga do DEM
Alexandre Roso vaga do DEM
Jose Stédile vaga do Bloco PV, PPS
Júlio Delgado
DEM
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PDT
André Figueiredo
Flávia Morais
PTB
vaga do PSDB
Arnon Bezerra
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Magda Mofatto
Bloco PV, PPS
Rubens Bueno
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSC
Carlos Eduardo Cadoca
Professor Sérgio de Oliveira
Deley vaga do PT
PCdoB
Jô Moraes
Delegado Protógenes
PRB
vaga do PSD
Acelino Popó
PTdoB
Rosinha da Adefal vaga do PR
Secretário(a): Ana Katia Martins Bertholdo
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

João Leão vaga do PSD
Lázaro Botelho
Mário Negromonte

Luiz Argôlo
Renzo Braz vaga do PCdoB
(Dep. do PRTB ocupa a vaga)

PR
Jaime Martins
Aelton Freitas vaga do PHS
Lúcio Vale vaga do PRP
Paulo Freire
Milton Monti
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Wellington Fagundes vaga do PSDB
Zoinho vaga do PHS
PSB
Jose Stédile
Beto Albuquerque
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Gonzaga Patriota vaga do PR
Leopoldo Meyer
Valtenir Pereira vaga do PTB
DEM
Fábio Souto vaga do Bloco PV, PPS
Jorge Tadeu Mudalen vaga do PSD
Rodrigo Maia
Lael Varella
Ronaldo Caiado vaga do PCdoB
PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Giovanni Queiroz
PTB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
Fábio Ramalho
PSC
Hugo Leal
Zequinha Marinho
PCdoB
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PRP
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PMN
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Dr. Carlos Alberto
PHS
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)
PTdoB
Lourival Mendes vaga do PRP
PRTB
Aureo vaga do PP
Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

Presidente: Rodrigo Maia (DEM)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PR)
Titulares

Cesar Colnago
PSD

Suplentes
PT

Geraldo Simões
Jesus Rodrigues
Paulo Pimenta
Zeca Dirceu
Zezéu Ribeiro

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
Cláudio Puty
Domingos Dutra
José Airton
Ronaldo Zulke
Rubens Otoni

PMDB
Edinho Araújo
Edson Ezequiel vaga do PMN
Hermes Parcianello vaga do PSB
Leonardo Quintão
Marinha Raupp vaga do PSDB
Mauro Lopes vaga do PTB
Newton Cardoso
Osvaldo Reis
Washington Reis vaga do PDT
PSDB
Vanderlei Macris
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Camilo Cola
Edinho Bez
Fernando Lopes
Mauro Mariani

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS E
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO AO PROJETO
DE LEI Nº 4378, DE 1998, DO SR. MILTON MENDES, QUE
"REGULA AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE A
AGROINDÚSTRIA E O PRODUTOR RURAL INTEGRADO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Carlos Alberto Leréia
Carlos Roberto

Titulares

Suplentes
PT

Assis do Couto

Jesus Rodrigues

Bohn Gass
Gabriel Guimarães
Pedro Uczai

Marcon
Rogério Carvalho
1 vaga
PMDB

Alceu Moreira
Antônio Andrade (Licenciado)
Celso Maldaner
Leandro Vilela
Valdir Colatto vaga do DEM

Leonardo Picciani
Luiz Pitiman
Osmar Serraglio
Saraiva Felipe

Edinho Araújo
Fabio Trad
Marcelo Castro
Rogério Peninha Mendonça
PSDB

4 vagas
Bonifácio de Andrada
João Campos
Luiz Carlos

Alfredo Kaefer
2 vagas
PP

PSDB
Reinaldo Azambuja
Wandenkolk Gonçalves
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Alfredo Kaefer
Domingos Sávio
Luiz Nishimori
PP

Luis Carlos Heinze
Roberto Balestra

Dilceu Sperafico
Jerônimo Goergen
DEM

Abelardo Lupion
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Efraim Filho
1 vaga

PR
Bernardo Santana de Vasconcellos
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSB
Domingos Neto (Licenciado)
1 vaga
PDT
Zé Silva (Licenciado)
Bloco PV, PPS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTB
Josué Bengtson
PSC
Costa Ferreira
PCdoB
1 vaga
PRB
1 vaga
PSL
1 vaga
PSD
Hélio Santos vaga do PSDB
Homero Pereira vaga do PR
Moreira Mendes vaga do Bloco PV, PPS

Beto Mansur
Esperidião Amin

João Leão
Paulo Maluf
DEM

Mendonça Filho
Mendonça Prado

2 vagas
PR

Laercio Oliveira
1 vaga

2 vagas
PSB

Isaias Silvestre
Valadares Filho

Ariosto Holanda
1 vaga
PDT

2 vagas
Paulo Rubem Santiago

1 vaga
Bloco PV, PPS

2 vagas

Almeida Lima

1 vaga
PTB

Paes Landim

1 vaga
PSC

Giovani Cherini
Costa Ferreira

Leonardo Gadelha
PCdoB

1 vaga
João Ananias

1 vaga
PRB

1 vaga
1 vaga

1 vaga
PTdoB

Nelson Padovani
Rosinha da Adefal

1 vaga
PSD

1 vaga
2 vagas

2 vagas

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DISCUTIR O
FINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA.

Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS,
LEVANTAR AS PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO E
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À TEMÁTICA
ENVOLVENDO O APRIMORAMENTO DO ESTADO, DAS
INSTITUIÇÕES E DA DEMOCRACIA BRASILEIRA

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
1º Vice-Presidente: Mandetta (DEM)
2º Vice-Presidente: Marcus Pestana (PSDB)
3º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PSD)
Relator: Rogério Carvalho (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Benedita da Silva
João Paulo Lima
Rogério Carvalho

Presidente: Saraiva Felipe (PMDB)
1º Vice-Presidente: Leonardo Picciani (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José de Filippi (PT)
Relator: Rogério Carvalho (PT)

Amauri Teixeira
Janete Rocha Pietá
Miriquinho Batista
PMDB

Darcísio Perondi
Osmar Terra
Saraiva Felipe

Colbert Martins
Edinho Araújo
Geraldo Resende
PSDB

Titulares

Suplentes
PT

Francisco Praciano
José de Filippi (Licenciado)
Paulo Teixeira
Rogério Carvalho

Afonso Florence
Assis do Couto
Márcio Macêdo
Nazareno Fonteles
PMDB

Eduardo Barbosa
Marcus Pestana

Cesar Colnago
Raimundo Gomes de Matos
PSD

Dr. Paulo César
Eleuses Paiva

César Halum
Geraldo Thadeu
PP

Afonso Hamm

José Linhares

Toninho Pinheiro

Roberto Britto
PR

Gorete Pereira

Gorete Pereira
Zoinho

2 vagas
PSB

Laercio Oliveira
PSB

Alexandre Roso
Dr. Ubiali vaga do PRB

Sandra Rosado

Sandra Rosado
1 vaga

2 vagas
PDT

DEM

Paulo Pereira da Silva

Mandetta
PDT
Sebastião Bala Rocha

Giovani Cherini
Bloco PV, PPS

Ronaldo Caiado
1 vaga

PTB
Antonio Brito

Arnaldo Faria de Sá

Bloco PV, PPS

Filipe Pereira (Licenciado)

Carmen Zanotto
PSC

Pastor Marco Feliciano
PCdoB

Rosane Ferreira
Chico Lopes

PCdoB

Daniel Almeida
PRB

Zequinha Marinho
Jhonatan de Jesus

João Ananias
PRB

Cleber Verde
PHS

Jandira Feghali

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Arnon Bezerra
PSC

Arnaldo Faria de Sá

Andre Moura

1 vaga
PTB

Paulo Rubem Santiago

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Jhonatan de Jesus

Secretário(a): Eugênia S. Pestana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

1 vaga
PSD

Átila Lins vaga do PMDB
Felipe Bornier vaga do PHS
Secretário(a): Raquel Andrade
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR 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"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DEBATER E PROPOR
MODIFICAÇÕES À LEI 12.619, DE 30 DE ABRIL DE 2012, QUE
REGULAMENTA A PROFISSÃO DE MOTORISTA
Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
1º Vice-Presidente: Vanderlei Macris (PSDB)
2º Vice-Presidente: Vilson Covatti (PP)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Valdir Colatto (PMDB)
Titulares

Titulares

Assis do Couto
Rubens Otoni
Weliton Prado
Zeca Dirceu

PT
Devanir Ribeiro
Edson Santos
Fátima Bezerra
1 vaga
PMDB
Fátima Pelaes
Marllos Sampaio
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga

Devanir Ribeiro
Paulo Pimenta
Policarpo
1 vaga
PMDB

Suplentes

Erika Kokay
Luiz Alberto
Luiz Couto
Vicentinho

Suplentes
PT

Presidente: Chico Lopes (PCdoB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)

Edinho Bez
Mauro Benevides
2 vagas

Celso Maldaner
Mauro Lopes
Osmar Serraglio
Valdir Colatto

Alceu Moreira
Darcísio Perondi
Lelo Coimbra
Marcelo Almeida
PSDB

Cesar Colnago
Nilson Leitão
Vanderlei Macris

Domingos Sávio
Otavio Leite
Raimundo Gomes de Matos
PP

Carlos Magno
Vilson Covatti

Lázaro Botelho
Mário Negromonte
DEM

PSDB
Andreia Zito
Otavio Leite
Vanderlei Macris

3 vagas

Lira Maia
Paulo Cesar Quartiero

Davi Alcolumbre
Marcio Junqueira
PR

Lúcio Vale
Wellington Fagundes

PP
Sandes Júnior
Vilson Covatti

Dilceu Sperafico
Roberto Teixeira
DEM

Alexandre Leite
Mendonça Prado

PSB
Gonzaga Patriota
Leopoldo Meyer

Paulo Foletto
Valtenir Pereira
PDT

2 vagas
João Dado
PR

Luciano Castro
(Dep. do PRP ocupa a vaga)

Ângelo Agnolin vaga do PSL
Oziel Oliveira

Bloco PV, PPS
Sandro Alex

Simplício Araújo
PTB

Nelson Marquezelli

2º Vice-Presidente: Weliton Prado (PT)
3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC)
Relator: Mauro Lopes (PMDB)

Alex Canziani
PSC

Hugo Leal

Nelson Padovani
PCdoB

Jô Moraes

Assis Melo
PRB

Oliveira Filho

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSL

Dr. Grilo

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PSD

Junji Abe
Onofre Santo Agostini

Diego Andrade
Moreira Mendes
Roberto Santiago vaga do PRB
PRP
Chico das Verduras

vaga do PR

Titulares

Suplentes
PT

Josias Gomes
Weliton Prado
2 vagas

Zé Geraldo
3 vagas
PMDB

Arthur Oliveira Maia
Marcelo Castro
Mauro Lopes
Wladimir Costa

Darcísio Perondi
3 vagas
PSDB

Bonifácio de Andrada
João Campos
(Dep. do PR ocupa a vaga)

3 vagas
PP

Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

Carlos Magno
Roberto Balestra

COMISSÃO EXECUTIVA ENCARREGADA DE IMPLEMENTAR
TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO PARLAMENTO JOVEM
BRASILEIRO.

Gorete Pereira
Jorginho Mello vaga do PSDB
Laercio Oliveira

Dilceu Sperafico
José Otávio Germano
DEM

Alexandre Leite
Augusto Coutinho

2 vagas
PR

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Aelton Freitas
1 vaga
PSB

Abelardo Camarinha
Gonzaga Patriota

Valtenir Pereira
1 vaga
PDT

João Dado

Damião Feliciano
Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga
PTB

Titulares

Suplentes

Nelson Marquezelli

Josué Bengtson
PSC

PT
Zequinha Marinho

Erika Kokay
Miguel Corrêa
Newton Lima

1 vaga
PCdoB

Evandro Milhomen

Osmar Júnior
PRB

PMDB
Antonio Bulhões

Hugo Motta
Wilson Filho

1 vaga
PRTB

PSDB
Luiz Fernando Machado
Mara Gabrilli
DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende
PSOL
Jean Wyllys
Secretário(a): Hérycka
Local: Prédio do CEFOR, Sala 27
Telefones: Ramal 67620

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 005-A, DE 2011, DO SR. NELSON
MARQUEZELLI, QUE "ALTERA O INCISO XV DO ART. 48 E
REVOGA OS INCISOS VII E VIII DO ART. 49 PARA
ESTABELECER QUE OS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTROS DE ESTADO,
SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS SÃO IDÊNTICOS
AOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL"
Presidente: Laercio Oliveira (PR)
1º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR)

Aureo

1 vaga
PSD

José Carlos Araújo
Moreira Mendes

Jefferson Campos
Onofre Santo Agostini

Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE
2011, DO SR. LUIZ FERNANDO MACHADO, QUE "ALTERA
OS ARTS. 28, 29 E 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA
INSTITUIR A OBRIGATORIEDADE DE ELABORAÇÃO E
CUMPRIMENTO DO PLANO DE METAS PELO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM
BASE NAS PROPOSTAS DA CAMPANHA ELEITORAL"
Presidente: Leonardo Quintão (PMDB)
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB)
2º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB)
3º Vice-Presidente: Wellington Fagundes (PR)
Relator: João Paulo Lima (PT)

Titulares

Suplentes
PT

João Paulo Lima
Paulo Teixeira
Sibá Machado
1 vaga

Iriny Lopes
3 vagas
PMDB

José Priante
Leonardo Quintão
Lucio Vieira Lima
Raul Henry

Edinho Bez
Geraldo Resende
Manoel Junior
Sandro Mabel
PSDB

Cesar Colnago
Izalci vaga do PR
Luiz Fernando Machado
Raimundo Gomes de Matos

3 vagas

PP
Esperidião Amin
Paulo Maluf

Renato Molling
Roberto Britto
DEM

2 vagas

2 vagas
PR

Wellington Fagundes
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

2 vagas
PSB

Dr. Ubiali
Júlio Delgado

2 vagas
PDT

Marcos Medrado

Marcos Rogério
Bloco PV, PPS

Sandro Alex

1 vaga
PTB

1 vaga

José Guimarães
Ricardo Berzoini
Rubens Otoni
Waldenor Pereira
PMDB
Alceu Moreira
Edinho Araújo
Mauro Benevides
Newton Cardoso
Professor Setimo
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Eduardo Azeredo
Marcus Pestana
William Dib
PP
Esperidião Amin
José Otávio Germano
Paulo Maluf
1 vaga
DEM
Augusto Coutinho
Efraim Filho
Pauderney Avelino (Licenciado)
Ronaldo Caiado
PR

Leonardo Gadelha

1 vaga
PCdoB

1 vaga

1 vaga
PSL

Jerônimo Goergen
Roberto Balestra
2 vagas

Felipe Maia
Mandetta
Mendonça Filho
Onyx Lorenzoni
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)
2 vagas

PSB
Luiza Erundina
Valtenir Pereira

Pastor Eurico
Valadares Filho
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)

1 vaga
Miro Teixeira
Reguffe

Junji Abe
1 vaga

Félix Mendonça Júnior
Sueli Vidigal
Bloco PV, PPS

1 vaga
PSD

Átila Lins
Onofre Santo Agostini

Alfredo Kaefer
Bonifácio de Andrada
2 vagas

PDT
1 vaga

Dr. Grilo

1 vaga

Luciano Castro
Vicente Arruda

PRB
1 vaga

Danilo Forte
Eduardo Cunha
Íris de Araújo
Marcelo Castro
Raul Henry

Jaime Martins

1 vaga
PSC

Luiz Alberto
Sibá Machado
Taumaturgo Lima
Vicente Candido

Alfredo Sirkis
Almeida Lima vaga do PMDB
Sandro Alex

Roberto Freire
Rosane Ferreira
PTB

Antonio Brito
Walney Rocha

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim
PSC

Carlos Eduardo Cadoca

Edmar Arruda
PCdoB

Daniel Almeida
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE
1995, DO SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO, QUE
"MODIFICA O ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO MESMO ARTIGO",
CRIANDO O SISTEMA DISTRITAL MISTO

Suplentes
PT

Erika Kokay
Henrique Fontana
João Paulo Lima

George Hilton

Vitor Paulo
PTdoB

Lourival Mendes

1 vaga
PSD
Felipe Bornier vaga do PR
Jefferson Campos vaga do PSB

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

Presidente: Almeida Lima (PPS)
1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB)
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM)
Relator: Henrique Fontana (PT)
Titulares

Delegado Protógenes
PRB

Bohn Gass
Fernando Ferro
Luci Choinacki

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32-A, DE
1999, DO SR. POMPEO DE MATTOS, QUE "DETERMINA A
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E CRÉDITO
EDUCATIVO PARA O ENSINO MÉDIO E SUPERIOR AOS

ESTUDANTES CARENTES EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS,
ACRESCENTANDO INCISO VIII AO ART. 208 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
Presidente: Alex Canziani (PTB)
1º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Nilda Gondim (PMDB)
Relator: Jorginho Mello (PR)

DISCIPLINAR A CARREIRA DOS AGENTES PÚBLICOS
RESPONSÁVEIS PELO POLICIAMENTO DE TRÂNSITO, EM
ÂMBITO MUNICIPAL"
Presidente: Valtenir Pereira (PSB)
1º Vice-Presidente: Paulão (PT)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Relator: Efraim Filho (DEM)

Titulares

Suplentes

Titulares

Suplentes

PT

PT

Amauri Teixeira
Fernando Marroni
Márcio Macêdo
Zeca Dirceu

Sibá Machado
3 vagas

Afonso Florence
Paulão
Policarpo
Weliton Prado

PMDB
Marllos Sampaio
Nilda Gondim
Rogério Peninha Mendonça
1 vaga

Amauri Teixeira
Erika Kokay
Luiz Couto
Nelson Pellegrino
PMDB

Francisco Escórcio
Raul Henry
2 vagas
PSDB

Eduardo Barbosa
Izalci vaga do PR
Nilson Leitão
(Dep. do PR ocupa a vaga)

Arthur Oliveira Maia
Benjamin Maranhão
Hugo Motta vaga do PR
Leonardo Quintão
Nilda Gondim

Fabio Reis
Luiz Pitiman
Manoel Junior
Rogério Peninha Mendonça
PSDB

3 vagas
Izalci
João Campos
Wandenkolk Gonçalves

3 vagas

PP
Jerônimo Goergen
José Linhares

PP
Roberto Teixeira
Waldir Maranhão

DEM
Efraim Filho
João Bittar
Professora Dorinha Seabra Rezende
1 vaga
PR
Jorginho Mello vaga do PSDB
(Dep. do PRP ocupa a vaga)
Paulo Freire
1 vaga
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSB
Sandra Rosado
2 vagas
1 vaga
PDT
Marcos Rogério
Paulo Rubem Santiago
Bloco PV, PPS
Antônio Roberto
1 vaga
PTB
Alex Canziani
Paes Landim
PSC
Costa Ferreira
Andre Moura
PCdoB
João Ananias
1 vaga
PRB
Cleber Verde
Jhonatan de Jesus
PSOL
1 vaga
1 vaga
PSD
Carlos Souza
Eleuses Paiva
César Halum
Raul Lima
PRP
Chico das Verduras vaga do PR
Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 55-A, DE
2011, DO SR. HUGO MOTTA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO §
8º DO ART. 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA

Dilceu Sperafico
Toninho Pinheiro

Jair Bolsonaro
José Otávio Germano
DEM

Efraim Filho
Mendonça Prado

Major Fábio
1 vaga
PR

Lincoln Portela
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Maurício Quintella Lessa
(Dep. do PMN ocupa a vaga)
PSB

Gonzaga Patriota
Valtenir Pereira

2 vagas
PDT

Enio Bacci

Paulo Pereira da Silva
Bloco PV, PPS

Simplício Araújo

1 vaga
PTB

Arnaldo Faria de Sá

José Augusto Maia
PSC

1 vaga

Leonardo Gadelha
PCdoB

Delegado Protógenes

Chico Lopes
PRB

Márcio Marinho

Acelino Popó
PSL

Dr. Grilo

1 vaga
PSD

Fernando Torres
Geraldo Thadeu

Ademir Camilo
Edson Pimenta
PMN
Dr. Carlos Alberto vaga do PR

Secretário(a): Ruthier de Souza
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 111-A, DE 2011, DA SRA. DALVA
FIGUEIREDO, QUE "ALTERA O ART. 31 DA EMENDA

CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Luiz Carlos (PSDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares

Suplentes
PT

Beto Faro
Dalva Figueiredo
Padre Ton
Zé Geraldo

Francisco Praciano
Jesus Rodrigues
Miriquinho Batista
Sibá Machado
PMDB

Fátima Pelaes
Flaviano Melo
Natan Donadon
1 vaga

Edio Lopes
Marinha Raupp
2 vagas

OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE
COMUNICAÇÃO INCIDENTE SOBRE AS OPERAÇÕES E
PRESTAÇÕES REALIZADAS DE FORMA NÃO PRESENCIAL E
QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL
LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO"
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes
PT

Assis Carvalho
José Airton
Miriquinho Batista
Sibá Machado

Domingos Dutra
Geraldo Simões
Marina Santanna
Valmir Assunção
PMDB

PSDB
Luiz Carlos
Reinaldo Azambuja
(Dep. do PEN ocupa a vaga)

3 vagas

Alceu Moreira
Genecias Noronha
Lucio Vieira Lima
Manoel Junior

PP
Carlos Magno
Gladson Cameli

PSDB
Lázaro Botelho
Rebecca Garcia (Licenciado)

DEM
Davi Alcolumbre

Lira Maia
Pauderney Avelino
(Licenciado)

Paulo Cesar Quartiero

Dudimar Paxiuba
Emanuel Fernandes
1 vaga
PP

Dilceu Sperafico
Roberto Teixeira
DEM

2 vagas

Efraim Filho
1 vaga

2 vagas

Jaime Martins
Laercio Oliveira

PSB

2 vagas
PR

Janete Capiberibe
Valtenir Pereira
PDT

João Maia
1 vaga
PSB

Sebastião Bala Rocha

Marcos Rogério
Bloco PV, PPS

Sarney Filho

Antonio Balhmann
Fernando Coelho Filho

2 vagas
PDT

1 vaga
PTB

Paulo Rubem Santiago

PSC

Arnaldo Jardim

PCdoB

Jorge Corte Real

PRB

Zequinha Marinho

PMN

Osmar Júnior

PSD

Delegado Protógenes
PRB

1 vaga

Raul Lima
1 vaga

Hugo Leal
PCdoB

Cleber Verde

Jaqueline Roriz

1 vaga
PSC

1 vaga

Jhonatan de Jesus

1 vaga
PTB

1 vaga

Evandro Milhomen

João Dado
Bloco PV, PPS

Sabino Castelo Branco

Zequinha Marinho

Antonio Bulhões
Moreira Mendes
1 vaga

vaga do

PSDB

Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 197-A, DE
2012, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O § 2º DO ART.
155 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA MODIFICAR A
SISTEMÁTICA DE COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE

1 vaga
PSOL

1 vaga

PEN

Berinho Bantim (Licenciado)

3 vagas

Beto Mansur
Missionário José Olimpio

PR
Luciano Castro
Vinicius Gurgel

Josué Bengtson

Alberto Filho
Hugo Motta
2 vagas

1 vaga
PSD

Guilherme Campos
Júlio Cesar

Arolde de Oliveira
1 vaga

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 209-A, DE
2012, DA SRª ROSE DE FREITAS, QUE "INSERE O § 1º AO
ART. 105, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E RENUMERA O
PARÁGRAFO ÚNICO" (PARA ATRIBUIR REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE AO RECURSO ESPECIAL NO ÂMBITO DO
STJ)

PT

Presidente: Paes Landim (PTB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Sandro Mabel (PMDB)

Amauri Teixeira
Luiz Couto
Nilmário Miranda

Titulares

Fabio Trad
Manoel Junior
Mauro Benevides

PMDB
Suplentes
PT

Gabriel Guimarães
Marina Santanna
Policarpo

3 vagas

Mara Gabrilli
1 vaga

Sergio Zveiter
(Dep. do PR ocupa a vaga)

2 vagas

Cida Borghetti (Licenciado)
Vilson Covatti

Bonifácio de Andrada
Luiz Carlos
PSD
Armando Vergílio
Hugo Napoleão

Moreira Mendes
1 vaga
PP

Dilceu Sperafico
Renato Andrade
Dr. Adilson Soares

Keiko Ota

Miro Teixeira

Arnaldo Faria de Sá

Andre Moura

Arnaldo Faria de Sá

Sandro Alex

1 vaga
PSC
Nelson Padovani
PCdoB

1 vaga

1 vaga
PRP

Chico das Verduras

Paes Landim
Bloco PV, PPS

Marcos Rogério
Bloco PV, PPS

Vieira da Cunha
PTB

Simplício Araújo

PTB

1 vaga
PDT

Mendonça Filho
PDT

Glauber Braga
DEM

Miro Teixeira

DEM
Mendonça Prado

PSB
Paulo Foletto

Lincoln Portela

Jose Stédile

Dilceu Sperafico
Roberto Britto
PR
Bernardo Santana de Vasconcellos

Liliam Sá vaga do PSD
Lincoln Portela

Alexandre Leite

PSB

Onofre Santo Agostini
Pedro Guerra
PP

Beto Mansur
Sandes Júnior
PR

Andre Moura

PSDB
Bonifácio de Andrada
Luiz Carlos

Fátima Pelaes
2 vagas
PSDB

Paes Landim

Wilson Filho
2 vagas

PSD

PMDB
Luiz Pitiman
Rose de Freitas
Sandro Mabel

1 vaga
PSC
Antônia Lúcia
PCdoB

Jô Moraes

Chico Lopes
PMN

Francisco Tenório

1 vaga

Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

Jânio Natal

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 247-A DE
2013, DO SR. ALESSANDRO MOLON, QUE "ALTERA O
CAPÍTULO IV, DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA, DO
TÍTULO IV, DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES, E
ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (PROPÕE A FIXAÇÃO DE UM PRAZO DE OITO
ANOS, PARA QUE A UNIÃO, OS ESTADOS E O DISTRITO
FEDERAL SE ORGANIZEM PARA PODER CONTAR COM
DEFENSORES PÚBLICOS EM TODAS AS UNIDADES
JURISDICIONAIS)
Presidente: Andre Moura (PSC)
1º Vice-Presidente: Nilmário Miranda (PT)
2º Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada (PSDB)
3º Vice-Presidente: Jô Moraes (PCdoB)
Relator: Amauri Teixeira (PT)
Titulares

Alessandro Molon
Erika Kokay
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 339-A, DE
2009, DO SR. VICENTINHO, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO §
3º DO ART. 39 E DO § 1º DO ART. 42 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL " (ASSEGURA O DIREITO AO ADICIONAL
NOTURNO AOS POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS
MILITARES E AOS INTEGRANTES DOS ÓRGÃOS DE
SEGURANÇA PÚBLICA)
Presidente: Lincoln Portela (PR)
1º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
2º Vice-Presidente: Izalci (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marllos Sampaio (PMDB)
Relator: Manoel Junior (PMDB)
Titulares

Suplentes
PT

João Paulo Lima
Luci Choinacki
Miriquinho Batista
Vicentinho

Dalva Figueiredo
Erika Kokay
Luiz Couto
Taumaturgo Lima
PMDB

Suplentes

Alberto Filho
Manoel Junior
Marllos Sampaio
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Mauro Lopes
Ronaldo Benedet
2 vagas

PSDB

1 vaga

Andreia Zito
Izalci
João Campos

Nilson Leitão
Reinaldo Azambuja
1 vaga

PP
Jair Bolsonaro
José Otávio Germano

Vilson Covatti
1 vaga
DEM

Abelardo Lupion
Efraim Filho
Lincoln Portela
Zoinho
Gonzaga Patriota
1 vaga
1 vaga
Simplício Araújo
Arnaldo Faria de Sá
Andre Moura
Hugo Leal vaga do PMDB

PSDB

3 vagas

3 vagas
PP

Afonso Hamm
Roberto Balestra

Roberto Britto
Toninho Pinheiro
DEM

2 vagas
PR
Bernardo Santana de Vasconcellos
Liliam Sá vaga do PSD
(Dep. do PRP ocupa a vaga)
PSB
Givaldo Carimbão
Keiko Ota
PDT
Zé Silva (Licenciado)
Bloco PV, PPS
Rosane Ferreira
PTB
Paes Landim
PSC
Leonardo Gadelha

Augusto Coutinho
Ronaldo Caiado

Efraim Filho
1 vaga
PR
Bernardo Santana de Vasconcellos
1 vaga
PSB
2 vagas

Laercio Oliveira
Wellington Fagundes
Valtenir Pereira
1 vaga

PDT
Flávia Morais

Oziel Oliveira
Bloco PV, PPS

1 vaga
Magda Mofatto

Arnon Bezerra
PSC

Leonardo Gadelha

1 vaga
PCdoB

PCdoB

João Ananias

João Ananias
PRB

1 vaga

PSOL

1 vaga

1 vaga
PSD

Raul Lima
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Chico das Verduras vaga do PR

Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 368, DE
2009, DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 42 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, AMPLIANDO O PRAZO EM QUE A UNIÃO
DEVERÁ DESTINAR ÀS REGIÕES CENTRO-OESTE E
NORDESTE PERCENTUAIS MÍNIMOS DOS RECURSOS
DESTINADOS À IRRIGAÇÃO"
Presidente: Flávia Morais (PDT)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM)
2º Vice-Presidente: Reinaldo Azambuja (PSDB)
3º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
Relator: Assis Carvalho (PT)
Titulares

Homero Pereira
Júlio Cesar

Ademir Camilo
Heuler Cruvinel

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 405-A, DE
2009, DO SR. CLEBER VERDE, QUE "ALTERA A REDAÇÃO
DO § 8º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
ASSEGURAR AO GARIMPEIRO E AO PEQUENO MINERADOR
O DIREITO À APOSENTADORIA"
Presidente: Wandenkolk Gonçalves (PSDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: George Hilton (PRB)
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC)
Relator: Marçal Filho (PMDB)
Titulares

Suplentes
PT

Suplentes

Dalva Figueiredo
Miriquinho Batista
Odair Cunha
1 vaga

PT
Amauri Teixeira
Assis Carvalho
Fernando Ferro
Vander Loubet

1 vaga
PSD

1 vaga

PRP

1 vaga
PTC

Antonio Bulhões

Átila Lins
Carlos Souza

1 vaga
PRB

Perpétua Almeida

Otoniel Lima

Domingos Dutra
Jesus Rodrigues
Josias Gomes
1 vaga
PMDB

Erika Kokay
Jesus Rodrigues
Policarpo
Rubens Otoni

Edio Lopes
Flaviano Melo
Marçal Filho
Sandro Mabel

PMDB
Alberto Filho
Carlos Bezerra
Leandro Vilela

1 vaga
PTB

Alberto Filho
Elcione Barbalho
Pedro Chaves
1 vaga
PSDB

Fabio Trad
Pedro Chaves
2 vagas

João Campos
Wandenkolk Gonçalves
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Carlos Alberto Leréia
2 vagas

PP
Sandes Júnior
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Aline Corrêa
Lázaro Botelho

Amauri Teixeira
Décio Lima
José Mentor

DEM

PMDB

Paulo Cesar Quartiero
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Efraim Filho
1 vaga

PR
Laercio Oliveira
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Janete Capiberibe
1 vaga
PDT
Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS
1 vaga
PTB
Nilton Capixaba
PSC
Antônia Lúcia
PCdoB
Evandro Milhomen
PRB
George Hilton
PMN
1 vaga
PSD
Hélio Santos vaga do PSDB
vaga do PP
Raul Lima
Silas Câmara vaga do DEM
PTdoB
Lourival Mendes vaga do PR

2 vagas

2 vagas

Marçal Filho
Rogério Peninha Mendonça
2 vagas

Bonifácio de Andrada
Otavio Leite
Reinaldo Azambuja

Andreia Zito
2 vagas
PP

Flávia Morais

Dilceu Sperafico
Jerônimo Goergen

Arnaldo Faria de Sá

Roberto Balestra
Vilson Covatti
DEM

Sarney Filho
Davi Alcolumbre
Eli Correa Filho

Mendonça Prado
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR

Zequinha Marinho
1 vaga

1 vaga

Bernardo Santana de
Vasconcellos

Gorete Pereira
(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

Lincoln Portela
PSB

Cleber Verde
Valadares Filho
Valtenir Pereira

2 vagas
PDT

Vieira da Cunha

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO
QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS
CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS
PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO
CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO
PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E
OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E
ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A
NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º"
Presidente: José Mentor (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mauro Benevides (PMDB)

João Dado
Bloco PV, PPS
1 vaga
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Antonio Brito
PSC
Antônia Lúcia
1 vaga
PCdoB
Jô Moraes
Chico Lopes
PRB
Cleber Verde
1 vaga
PHS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
PSD
Felipe Bornier vaga do PHS
Júlio Cesar vaga do DEM
Moreira Mendes vaga do Bloco PV, PPS
PTdoB
Lourival Mendes vaga do PR
Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 454-A, DE
2009, DO SR. RONALDO CAIADO, QUE "ALTERA O TÍTULO
VIII, CAPÍTULO II, SEÇÃO II - DA SAÚDE -, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
DE 1988" (ESTABELECENDO DIRETRIZES PARA A
ORGANIZAÇÃO DA CARREIRA ÚNICA DE MÉDICO DE
ESTADO)
Presidente: Saraiva Felipe (PMDB)
1º Vice-Presidente: Geraldo Resende (PMDB)
2º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB)
3º Vice-Presidente: Mandetta (DEM)
Relator: Eleuses Paiva (PSD)

Suplentes
PT

Alessandro Molon

Manoel Junior
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Wilson Filho
PSDB

Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (061) 3216- 6201
FAX: (061) 3216- 6225

Titulares

Nelson Pellegrino
Vicente Candido
1 vaga

Titulares
Luiz Couto

Suplentes
PT

Dr. Rosinha
Erika Kokay
Policarpo
Rogério Carvalho

Henrique Fontana
Ilário Marques
Nazareno Fonteles
1 vaga
PMDB

Darcísio Perondi
Geraldo Resende
Osmar Terra
Saraiva Felipe

Colbert Martins
Lelo Coimbra
Marcelo Castro
1 vaga
PSDB

Cesar Colnago
Marcus Pestana
William Dib

Raimundo Gomes de Matos
2 vagas

Devanir Ribeiro
1 vaga

Sibá Machado
Taumaturgo Lima
PMDB

João Arruda
Marçal Filho
Rogério Peninha Mendonça
Wladimir Costa

Wilson Filho
3 vagas
PSDB

Antonio Imbassahy
Izalci vaga do PR
Luiz Carlos
Ruy Carneiro

3 vagas

PP
PP

José Linhares
Roberto Britto

Roberto Balestra
Toninho Pinheiro
DEM

Mandetta
Ronaldo Caiado

Lael Varella
Mendonça Prado
PR

Gorete Pereira
Henrique Oliveira

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PSB

Alexandre Roso
Dr. Ubiali

2 vagas

Beto Mansur
Sandes Júnior

Missionário José Olimpio
1 vaga
DEM

Eli Correa Filho
Júlio Campos

2 vagas
PR

José Rocha
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

2 vagas
PSB

Ariosto Holanda
Edson Silva

Gonzaga Patriota
1 vaga
PDT

PDT

Miro Teixeira

Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS

Sandro Alex

Rosane Ferreira
PTB

1 vaga
PTB

1 vaga
Walney Rocha

Antonio Brito
PSC

Sabino Castelo Branco
PSC

1 vaga
Leonardo Gadelha

1 vaga
PCdoB

Zequinha Marinho
PCdoB

Andre Moura
Evandro Milhomen

1 vaga
PRB

1 vaga
PRB

1 vaga
Antonio Bulhões

Jhonatan de Jesus
PTdoB

1 vaga
PRTB

1 vaga
1 vaga

1 vaga
PSD

Ademir Camilo
Armando Vergílio vaga do PR
Dr. Paulo César
PSL
Dr. Grilo vaga do PR

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 479-A, DE
2010, DO SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA, QUE
"ACRESCENTA O INCISO LXXIX AO ART. 5º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA INCLUIR O ACESSO À
INTERNET EM ALTA VELOCIDADE ENTRE OS DIREITOS
FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO"
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

1 vaga
PSD

1 vaga

Eleuses Paiva
Marcos Montes

Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS

Dr. Jorge Silva

Arolde de Oliveira
César Halum

Carlos Souza
Eliene Lima

Secretário(a): Robson Luiz Fialho Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-62
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 506-A, DE 2010, DO SENADO FEDERAL,
QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT), PARA DISPOR
SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS BENEFICIOS PARA A ZONA
FRANCA DE MANAUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(PRORROGA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2029)
Presidente: Edio Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Francisco Praciano (PT)
2º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
3º Vice-Presidente: Urzeni Rocha (PSDB)
Relator: Átila Lins (PSD)
Titulares

Suplentes
PT

Titulares

Suplentes
PT

Amauri Teixeira
Bohn Gass

Josias Gomes
Rogério Carvalho

Cláudio Puty
Francisco Praciano
Padre Ton
Sibá Machado

4 vagas

PMDB
Asdrubal Bentes
Edio Lopes
Fátima Pelaes
Marinha Raupp

4 vagas

Edio Lopes
Pedro Novais

Danilo Forte
João Arruda
PSDB

Andreia Zito
Luiz Fernando Machado

Domingos Sávio
William Dib

PSDB

PSD

Luiz Carlos
Plínio Valério
Urzeni Rocha

3 vagas

Arolde de Oliveira
Moreira Mendes

João Lyra
Sérgio Brito
PP

PP
Gladson Cameli
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Carlos Magno
Lázaro Botelho
DEM

Esperidião Amin
Nelson Meurer

Dilceu Sperafico
João Leão
PR

João Maia

Davi Alcolumbre
Lira Maia

Anthony Garotinho
Lincoln Portela vaga do PRB

Marcio Junqueira
1 vaga
PR

Henrique Oliveira
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSB
Valtenir Pereira

(Dep. do PRP ocupa a vaga)
1 vaga

Leopoldo Meyer
DEM

Felipe Maia

Efraim Filho

PSB

PDT

Janete Capiberibe
Valtenir Pereira

2 vagas

Giovanni Queiroz

Paulo Rubem Santiago
PTB

PDT

Nilton Capixaba

Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS

Alex Canziani
Bloco PV, PPS

Giovanni Queiroz
Rosane Ferreira

Sarney Filho
PTB

Sandro Alex
PSC

1 vaga
Leonardo Gadelha

Sabino Castelo Branco
PSC

Antônia Lúcia
PCdoB

Josué Bengtson
Osmar Júnior

Leonardo Gadelha
PCdoB

Daniel Almeida
PRB

1 vaga
Cleber Verde

Evandro Milhomen

(Dep. do PR ocupa a vaga)

1 vaga
PRB

Cleber Verde

1 vaga
PRP
Chico das Verduras vaga do PR
1 vaga

1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

PSD
Átila Lins
Carlos Souza
Dr. Luiz Fernando vaga do PP
Silas Câmara vaga do PR

Moreira Mendes
1 vaga

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 565-A, DE
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA OS ARTS. 57,
165, 166, E ACRESCENTA ART. 165-A, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TORNANDO DE EXECUÇÃO
OBRIGATÓRIA A PROGRAMAÇÃO CONSTANTE DA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 37, DE 2011, DO SR. WELINTON
PRADO, QUE "DISPÕE SOBRE O REGIME DE
APROVEITAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS, COM
EXCEÇÃO DOS MINÉRIOS NUCLEARES, PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E OUTROS HIDROCARBONETOS FLUIDOS E DAS
SUBSTÂNCIAS MINERAIS SUBMETIDAS AO REGIME DE
LICENCIAMENTO DE QUE TRATA O INCISO III DO ART. 2º DO
DECRETO-LEI Nº 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967"
Presidente: Gabriel Guimarães (PT)
1º Vice-Presidente: Marcos Montes (PSD)
2º Vice-Presidente: Rodrigo de Castro (PSDB)
3º Vice-Presidente: Aracely de Paula (PR)
Relator: Leonardo Quintão (PMDB)
Titulares

Suplentes
PT

Beto Faro
Fernando Ferro
Gabriel Guimarães
Luiz Alberto
Ronaldo Zulke

Presidente: Pedro Eugênio (PT)
1º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando Machado (PSDB)
3º Vice-Presidente: Felipe Maia (DEM)
Relator: Edio Lopes (PMDB)
Titulares

PMDB
Suplentes

PT
Alessandro Molon
Pedro Eugênio
Ricardo Berzoini

Paulo Ferreira
Paulo Pimenta
Zeca Dirceu
PMDB

Colbert Martins

Francisco Chagas
Iriny Lopes
Luiz Sérgio
Padre João
Weliton Prado

Arthur Oliveira Maia

Colbert Martins
José Priante
Leonardo Quintão
Rose de Freitas
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Duarte Nogueira
Rodrigo de Castro

Edio Lopes
Fátima Pelaes
João Magalhães
Júnior Coimbra
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSDB
Cesar Colnago
Eduardo Azeredo vaga do PRB

Sergio Guerra

Nilson Leitão
Paulo Abi-ackel vaga do PMDB
Wandenkolk Gonçalves

Jutahy Junior
Raimundo Gomes de Matos
Reinaldo Azambuja

PSD
Eduardo Sciarra
Guilherme Campos
Marcos Montes

PP
César Halum
Geraldo Thadeu
Júlio Cesar

PP
Carlos Magno
Luiz Argôlo
Luiz Fernando Faria

José Otávio Germano
Nelson Meurer
Renato Andrade
PR

Aracely de Paula
Gorete Pereira
Bernardo Santana de Vasconcellos
Jaime Martins
João Carlos Bacelar vaga do PMDB
PSB
Antonio Balhmann
Ariosto Holanda
Paulo Foletto
Leopoldo Meyer
DEM
Fábio Souto
Lira Maia
Vitor Penido
Marcio Junqueira
PDT
Mário Heringer
Salvador Zimbaldi
PTB
Silvio Costa
Magda Mofatto
Bloco PV, PPS
Fábio Ramalho
Arnaldo Jardim
PSC
Andre Moura
Hugo Leal
PCdoB
Osmar Júnior
Evandro Milhomen
PRB
Cleber Verde
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSOL
Chico Alencar
Ivan Valente
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1572, DE 2011, DO SR. VICENTE
CANDIDO, QUE "INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL"
Presidente: Arthur Oliveira Maia (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Junji Abe (PSD)
3º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
Relator Substituto: Laercio Oliveira (PR)
Relator-Geral: Paes Landim (PTB)
Relator-Parcial: Décio Lima (PT)
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP)
Relator-Parcial: Marcos Montes (PSD)
Relator-Parcial: Antonio Balhmann (PSB)
Titulares

DEM
Eli Correa Filho
Rodrigo Maia

Efraim Filho
1 vaga
PR

Jaime Martins
Laercio Oliveira

2 vagas
PSB

Antonio Balhmann
Severino Ninho

2 vagas
PDT

André Figueiredo

Ângelo Agnolin
Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga
PTB

Paes Landim

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Hugo Leal

Filipe Pereira (Licenciado)
PCdoB

Daniel Almeida

1 vaga
PRB

Antonio Bulhões

1 vaga
PRTB

Aureo

1 vaga
PSD

Junji Abe
Marcos Montes

Guilherme Campos
Moreira Mendes

Secretário(a): Mária de Fátima de Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 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"

Suplentes
PT

Alessandro Molon
Francisco Chagas
2 vagas
PMDB
Genecias Noronha
João Magalhães
José Priante
Lucio Vieira Lima
PSDB

Renzo Braz
Roberto Teixeira

Titulares

Suplentes

Arthur Oliveira Maia
Eduardo Cunha
Pedro Novais
1 vaga

Jerônimo Goergen
Renato Molling

Presidente: Padre Ton (PT)
1º Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Cleber Verde (PRB)
Relator: Edio Lopes (PMDB)

PT
Décio Lima
Gabriel Guimarães
Vanderlei Siraque
Vicente Candido

Alfredo Kaefer
Cesar Colnago
Nelson Marchezan Junior

Fernando Ferro
Miriquinho Batista
Padre Ton
Valmir Assunção

Amauri Teixeira
João Paulo Lima
Nazareno Fonteles
Taumaturgo Lima
PMDB

Asdrubal Bentes
Edio Lopes
Natan Donadon
(Dep. do PRP ocupa a vaga)

Eduardo Cunha
João Magalhães vaga do PR
Marinha Raupp
Valdir Colatto
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSDB

Nilson Leitão
(Dep. do PEN ocupa a vaga)
1 vaga

Bruno Araújo
Reinaldo Azambuja
Rodrigo de Castro

PP
Carlos Magno
Vilson Covatti

José Otávio Germano
1 vaga
DEM

Davi Alcolumbre
Paulo Cesar Quartiero

2 vagas

Beto Mansur
Esperidião Amin

Jerônimo Goergen
Roberto Teixeira
DEM

Júlio Campos
Mandetta

Efraim Filho
Eli Correa Filho
PR

PR
Bernardo Santana de Vasconcellos

Laercio Oliveira
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Luciano Castro
PSB
Janete Capiberibe
1 vaga

Francisco Floriano
1 vaga

José Rocha
Milton Monti
PSB

Ariosto Holanda
Paulo Foletto

(Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga
PDT

2 vagas
Miro Teixeira
PDT

Salvador Zimbaldi
Bloco PV, PPS

Giovanni Queiroz

Oziel Oliveira

Simplício Araújo

Bloco PV, PPS
Penna

Arnaldo Jordy

Alex Canziani

PTB
1 vaga

Leonardo Gadelha

PSC
Nelson Padovani

Luciana Santos

PCdoB
1 vaga

Oliveira Filho

PRB
1 vaga

Dr. Carlos Alberto

PSOL

1 vaga
PSD

Chico Alencar

1 vaga
PSD
Moreira Mendes

vaga do PMDB

PRP

Eliene Lima
Walter Ihoshi

Júlio Cesar
1 vaga

Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

PEN
Berinho Bantim (Licenciado) vaga do
PSDB

Secretário(a): José Maria de Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2.177, DE 2011, DO SR. BRUNO
ARAÚJO, QUE "INSTITUI O CÓDIGO NACIONAL DE
CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO"
Presidente: Gabriel Chalita (PMDB)
1º Vice-Presidente: Izalci (PSDB)
2º Vice-Presidente: Eliene Lima (PSD)
3º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
Relator: Sibá Machado (PT)

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: Mauro Mariani (PMDB)
1º Vice-Presidente: William Dib (PSDB)
2º Vice-Presidente: Heuler Cruvinel (PSD)
3º Vice-Presidente: Rosane Ferreira (PV)
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Suplentes
PT
Iara Bernardi
Iriny Lopes
Margarida Salomão
Vanderlei Siraque
Zezéu Ribeiro vaga do PSB
PMDB
Celso Jacob
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Saraiva Felipe
PSDB

Bruno Araújo
Eduardo Azeredo
Izalci

1 vaga
PMN

Cleber Verde

Gabriel Chalita
Lelo Coimbra
Professor Setimo
Raul Henry

Jandira Feghali
PRB

Perpétua Almeida

Edson Santos
Jorge Bittar
Newton Lima
Sibá Machado

Zequinha Marinho
PCdoB

Filipe Pereira (Licenciado)

Titulares

Ronaldo Nogueira
PSC

Nilton Capixaba

Chico das Verduras vaga do PMDB

1 vaga
PTB

Cláudio Puty
Edson Santos
Rogério Carvalho
Zezéu Ribeiro

Amauri Teixeira
Carlos Zarattini
Iriny Lopes
1 vaga
PMDB

Flaviano Melo
Íris de Araújo
João Arruda
Leonardo Quintão vaga do PR
Mauro Mariani

Adrian
Hugo Motta
2 vagas
PSDB

Otavio Leite
Walter Feldman
William Dib

Bruno Araújo
Duarte Nogueira
1 vaga
PP

3 vagas
Rebecca Garcia (Licenciado)
Roberto Britto
PP

Roberto Teixeira
1 vaga
DEM

Professora Dorinha Seabra
Rezende
1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga

DEM
2 vagas

Mendonça Prado
1 vaga

PR

PR

Jaime Martins
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

João Carlos Bacelar
1 vaga

João Carlos Bacelar
José Rocha
Luciano Castro vaga do PRB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

PSB

PSB

Domingos Neto (Licenciado)
Leopoldo Meyer

2 vagas

Beto Albuquerque
Valadares Filho

2 vagas

PDT

PDT

Félix Mendonça Júnior

Weverton Rocha

Marcos Rogério

Bloco PV, PPS

Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS

Rosane Ferreira

1 vaga

Rubens Bueno

PTB
José Chaves

Arnaldo Faria de Sá

Antonio Brito

PSC
Edmar Arruda

Hugo Leal

PCdoB
Luciana Santos

Daniel Almeida

PRB
Márcio Marinho
PTdoB
1 vaga

1 vaga
PSD

Eduardo Sciarra
Heuler Cruvinel vaga do DEM
Júlio Cesar

Edson Pimenta
Ricardo Izar

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 3555-A, DE
2004, DO SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO, QUE
"ESTABELECE NORMAS GERAIS EM CONTRATOS DE
SEGURO PRIVADO E REVOGA DISPOSITIVOS DO CÓDIGO
CIVIL, DO CÓDIGO COMERCIAL BRASILEIRO E DO
DECRETO-LEI Nº 73 DE 1966" (REVOGA DISPOSITIVOS DAS
LEIS NºS 556, DE 1850 E 10.406, DE 2002)
Presidente: Edinho Bez (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Armando Vergílio (PSD)

1 vaga

PMN
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSD
Armando Vergílio
Moreira Mendes

1 vaga
José Carlos Araújo
Marcos Montes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5.403, DE 2001, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A
INFORMAÇÕES DA INTERNET E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
Presidente: João Arruda (PMDB)
1º Vice-Presidente: Manoel Junior (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Relator: Alessandro Molon (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Suplentes
PT
4 vagas

PMDB
Eduardo Cunha
Júnior Coimbra
Lucio Vieira Lima
Ronaldo Benedet
Sandro Mabel vaga do PR
PSDB
Duarte Nogueira
Otavio Leite
1 vaga
PP
Beto Mansur
Cida Borghetti (Licenciado)

(Dep. do PR ocupa a vaga)

Secretário(a): Eugênia S. Pestana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6211
FAX: (61) 3216-6225

Bruno Araújo
Eduardo Azeredo
Sergio Guerra

Delegado Protógenes
PRB

Vilalba

Darcísio Perondi
Edinho Araújo vaga do PMN
Edinho Bez
João Arruda
Osmar Serraglio

1 vaga
PCdoB

Manuela D'ávila

Décio Lima
José Mentor
Luiz Sérgio
Vicente Candido

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Andre Moura

Titulares

Roberto de Lucena
PTB

Carlos Magno
Esperidião Amin

Alessandro Molon
Nazareno Fonteles
Paulo Pimenta
Paulo Teixeira

Newton Lima
Rogério Carvalho
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga
PMDB
João Arruda
Flaviano Melo
Manoel Junior
Newton Cardoso vaga do PT
Marçal Filho
Osmar Serraglio
Rogério Peninha Mendonça
Ronaldo Benedet
1 vaga
PSDB
Antonio Imbassahy
João Campos
Eduardo Azeredo
Walter Feldman
vaga do PR
Izalci
1 vaga
Vanderlei Macris
PP
Beto Mansur
Dimas Fabiano
Sandes Júnior
Missionário José Olimpio
DEM
Eli Correa Filho
2 vagas
1 vaga

PR

Augusto Coutinho

José Rocha
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Lincoln Portela
1 vaga
PSB

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PDT

Weverton Rocha

André Figueiredo
PTB

Ariosto Holanda
Luiza Erundina

Domingos Neto (Licenciado)
1 vaga
PDT

Miro Teixeira

Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS

Sandro Alex

1 vaga
PTB

Alex Canziani

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Andre Moura

1 vaga
PCdoB

Manuela D'ávila

Jandira Feghali

Arnaldo Faria de Sá vaga do DEM
Walney Rocha
Bloco PV, PPS
Arnaldo Jordy
1 vaga
PSC
Hugo Leal
1 vaga
PCdoB
1 vaga
1 vaga
PMN
(Dep. do PR ocupa a vaga)
1 vaga
PRTB
vaga do PR
Aureo
José Chaves

PRB
Cleber Verde

1 vaga
PSOL

Jean Wyllys

1 vaga
PSD

Eleuses Paiva
Jefferson Campos

Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

Ricardo Izar
1 vaga
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6025, DE 2005, AO PROJETO DE LEI
Nº 8046, DE 2010, AMBOS DO SENADO FEDERAL, E
OUTROS, QUE TRATAM DO "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL"
(REVOGAM A LEI Nº 5.869, DE 1973)

Secretário(a): Ruthier de Sousa Silva
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5627, DE 2013, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ALTERA O DECRETO-LEI Nº 9.760, DE 5
DE SETEMBRO DE 1946, O DECRETO-LEI Nº 2.398, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1987, A LEI Nº 9.636, DE 15 DE MAIO DE
1998, DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO E A REMISSÃO DE
DÍVIDAS PATRIMONIAIS COM A UNIÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Edson Santos (PT)
2º Vice-Presidente: Andreia Zito (PSDB)
3º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS)
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares

Presidente: Fabio Trad (PMDB)
1º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT)
2º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR)
3º Vice-Presidente:
Relator-Geral: Paulo Teixeira (PT)
Relator-Parcial: Efraim Filho (DEM)
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP)
Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Relator-Parcial: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Relator-Parcial: Hugo Leal (PSC)
Titulares

Suplentes

Padre João
Paulo Teixeira
Ricardo Berzoini
Vanderlei Siraque

PT

Assis do Couto
Francisco Praciano
Odair Cunha
Vicente Candido
PMDB

Edson Santos
Iriny Lopes
João Paulo Lima

Odair Cunha
Paulo Teixeira
1 vaga
PMDB

Alceu Moreira
Elcione Barbalho
Lelo Coimbra

Leonardo Picciani
Mauro Mariani
Raul Henry

Arthur Oliveira Maia
Eduardo Cunha
Fabio Trad
Marçal Filho

Benjamin Maranhão
Danilo Forte
Júnior Coimbra
Sandro Mabel vaga do PR
1 vaga
PSDB

2 vagas

Bonifácio de Andrada
Luiz Carlos
Reinaldo Azambuja

2 vagas

Esperidião Amin
Jerônimo Goergen

PSDB
Andreia Zito
Cesar Colnago

Suplentes
PT

Alfredo Kaefer
Nelson Marchezan Junior
Paulo Abi-ackel
PP

PSD
Onofre Santo Agostini
1 vaga

Roberto Teixeira
Vilson Covatti
DEM

PP
João Pizzolatti
Renato Molling

Carlos Magno
Luis Carlos Heinze
PR

João Maia
Wellington Roberto vaga do PMN

(Dep. do PRTB ocupa a vaga)

Efraim Filho
Felipe Maia

Abelardo Lupion
Augusto Coutinho
PR

Ronaldo Fonseca
Vicente Arruda

Anthony Garotinho
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

PSB
Antonio Balhmann

Leopoldo Meyer
DEM

Severino Ninho
Valtenir Pereira

Edson Silva
Gonzaga Patriota
PDT

Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS
Sarney Filho
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTB
Paes Landim
Arnaldo Faria de Sá
PSC
Hugo Leal
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PCdoB
Delegado Protógenes
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PRB
Antonio Bulhões
Márcio Marinho
PHS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
José Humberto
PSD
Arolde de Oliveira vaga do PHS
Moreira Mendes vaga do Bloco PV, PPS
Onofre Santo Agostini vaga do PSC
PSL
Dr. Grilo vaga do PCdoB

Bloco PV, PPS

Miro Teixeira

Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

1 vaga

Arnaldo Jordy
PTB

Arnaldo Faria de Sá

1 vaga
PSC

Edmar Arruda

Andre Moura
PCdoB

Delegado Protógenes

1 vaga
PRB

Cleber Verde

1 vaga
PTC

1 vaga

1 vaga

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7123, DE 2010, DO SR. ASSIS DO
COUTO, QUE "INSTITUI A ESTRADA-PARQUE CAMINHO DO
COLONO, NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6826, DE 2010, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA E CÍVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA
PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
NACIONAL OU ESTRANGEIRA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Presidente: Eduardo Sciarra (PSD)
1º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB)
2º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: Nelson Padovani (PSC)
Titulares

Suplentes
PT

Assis do Couto
Beto Faro
Luci Choinacki
1 vaga

Presidente: João Arruda (PMDB)
1º Vice-Presidente: Alberto Filho (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Fernando Machado (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Carlos Zarattini (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Carlos Zarattini
Francisco Praciano
Gabriel Guimarães
Henrique Fontana

Alessandro Molon
Erika Kokay
Luiz Couto
Paulo Pimenta
PMDB

Alberto Filho
João Arruda
Osmar Serraglio
1 vaga

Eduardo Cunha
Marçal Filho
2 vagas

Marcon
Pedro Uczai
Zeca Dirceu
1 vaga

Giroto (Licenciado) vaga do PR
Hermes Parcianello
João Arruda
Osmar Serraglio
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PMDB
Odílio Balbinotti
Valdir Colatto
2 vagas
PSDB

Alfredo Kaefer
Luiz Nishimori
1 vaga

3 vagas
PP

Dilceu Sperafico
Nelson Meurer

Cida Borghetti (Licenciado)
Sandes Júnior
DEM

PSDB
Carlos Sampaio
Luiz Fernando Machado
1 vaga

Cesar Colnago
João Campos
1 vaga
PP

Renato Molling
Vilson Covatti

Roberto Teixeira
Sandes Júnior
DEM

Mendonça Filho
Onyx Lorenzoni

Alexandre Leite
1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga

2 vagas
PR

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga
PSB

Leopoldo Meyer
1 vaga

2 vagas
PDT

Oziel Oliveira

PR

Giovani Cherini
Bloco PV, PPS

Laercio Oliveira
Liliam Sá

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga
PSB

Alexandre Roso
Leopoldo Meyer

Rubens Bueno

Rosane Ferreira
PTB

Alex Canziani

Ronaldo Nogueira
PSC

2 vagas

Andre Moura vaga do PR
1 vaga

Nelson Padovani
PDT

André Figueiredo

Giovani Cherini
Paulo Rubem Santiago vaga do PR

PCdoB
Evandro Milhomen

1 vaga

PRB
1 vaga

1 vaga
PRTB

1 vaga

1 vaga
PSD
vaga do DEM

Secretário(a): Mário Dráusio
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

Eduardo Sciarra
Onofre Santo Agostini vaga do PMDB
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7420, DE 2006, DA SRA.
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS NA SUA
PROMOÇÃO"

Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7197, DE 2002, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ACRESCENTA §§ AOS ARTS. 104 E 105 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, PARA PERMITIR A APLICAÇÃO
DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS AOS INFRATORES QUE
ATINGIREM A MAIORIDADE PENAL"

Presidente: Waldenor Pereira (PT)
1º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT)
2º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM)
3º Vice-Presidente:
Relator: Raul Henry (PMDB)
Titulares

Suplentes
vaga do PTC

PT

Fátima Bezerra
João Paulo Lima
Leonardo Monteiro
Newton Lima
Sibá Machado vaga do PRB
Waldenor Pereira

Presidente: Vieira da Cunha (PDT)
1º Vice-Presidente: Gabriel Chalita (PMDB)
2º Vice-Presidente: Liliam Sá (PR)
3º Vice-Presidente: Rosane Ferreira (PV)
Relator: Carlos Sampaio (PSDB)

Angelo Vanhoni vaga do PMDB
Artur Bruno
Dalva Figueiredo
Fernando Ferro vaga do PR
Margarida Salomão
Miriquinho Batista

PMDB
Titulares

Suplentes
PT

Erika Kokay
Iriny Lopes
Nilmário Miranda

Iara Bernardi
Padre João
1 vaga
PMDB

Gabriel Chalita
João Arruda
Marcelo Castro

Manoel Junior
Ronaldo Benedet
1 vaga

Gabriel Chalita
Raul Henry
2 vagas
PSDB
Eduardo Barbosa
Izalci vaga do PR
Nilson Leitão
(Dep. do PR ocupa a vaga)

PSDB
Carlos Sampaio
Pinto Itamaraty
PSD
Junji Abe
Onofre Santo Agostini
PP
Aline Corrêa
Guilherme Mussi vaga do PSD
Jair Bolsonaro
Liliam Sá vaga do PSD
Ronaldo Fonseca

Renato Andrade
Toninho Pinheiro
PR
Jorginho Mello
PSB

Luiza Erundina

Abelardo Camarinha
DEM

Onyx Lorenzoni

Efraim Filho
PDT

Vieira da Cunha

Paulo Rubem Santiago
PTB

Nelson Marquezelli

Arnaldo Faria de Sá
Bloco PV, PPS

Rosane Ferreira

Carmen Zanotto
PSC

Antônia Lúcia

Andre Moura
PCdoB

Alice Portugal

1 vaga
PRP

Chico das Verduras

Mara Gabrilli
Nelson Marchezan Junior
1 vaga
PP

Andreia Zito
Domingos Sávio

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)

Lelo Coimbra
Renan Filho
(Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga

(Dep. do PEN ocupa a vaga)
PEN
Fernando Francischini vaga do PRP

Esperidião Amin
José Linhares

Aline Corrêa
Cida Borghetti (Licenciado)

DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende
Efraim Filho
1 vaga
João Bittar
PR
vaga do PSDB
Jorginho Mello
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Paulo Freire
(Dep. do PHS ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSB
Glauber Braga
Jose Stédile
Leopoldo Meyer
Severino Ninho
PDT
Paulo Rubem Santiago
Weverton Rocha
Bloco PV, PPS
Stepan Nercessian
1 vaga
PTB
Alex Canziani
1 vaga
PSC
Costa Ferreira
Andre Moura
PCdoB
Alice Portugal
Jandira Feghali
PRB
(Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga
PTC
(Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga
PHS
José Humberto vaga do PR
Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7495, DE 2006, DO SENADO
FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE
FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS
ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA)
Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB)
2º Vice-Presidente: Valtenir Pereira (PSB)
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Relator: Domingos Dutra (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Domingos Dutra
Josias Gomes
Padre Ton
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Alessandro Molon
Amauri Teixeira vaga do PMDB
Fátima Bezerra vaga do PR
Miriquinho Batista
Vicentinho
1 vaga
PMDB

Benjamin Maranhão
Geraldo Resende
Osmar Terra
Pedro Chaves

Alberto Filho
André Zacharow
Leandro Vilela
(Dep. do PT ocupa a vaga)
PSDB

João Campos
Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

Andreia Zito
Antonio Imbassahy
Vaz de Lima
PP

Aline Corrêa
Roberto Britto

José Linhares
Toninho Pinheiro
DEM

Efraim Filho
Mendonça Prado

Fábio Souto
Mandetta
PR

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Liliam Sá
(Dep. do PT ocupa a vaga)
PSB

Valtenir Pereira
1 vaga
Ângelo Agnolin
Flávia Morais

Domingos Neto (Licenciado)
1 vaga
vaga do PT

PDT
Dr. Jorge Silva

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7663, DE 2010, DO SR. OSMAR
TERRA, QUE "ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS À LEI
Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006, PARA TRATAR DO
SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS ,
DISPOR SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA CLASSIFICAÇÃO
DAS DROGAS, INTRODUZIR CIRCUNSTÂNCIAS
QUALIFICADORAS DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33
A 37, DEFINIR AS CONDIÇÕES DE ATENÇÃO AOS
USUÁRIOS OU DEPENDENTES DE DROGAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Dr. Jorge Silva (PDT)
1º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
2º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC)
Relator: Givaldo Carimbão (PSB)
Titulares
Artur Bruno
Luiz Couto
Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes

Nelson Pellegrino
3 vagas
PMDB

Marçal Filho
Osmar Terra
Rodrigo Bethlem (Licenciado)
Wilson Filho

Darcísio Perondi
Fabio Trad
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB

Cesar Colnago
João Campos
William Dib

Andreia Zito
Eduardo Barbosa
Mara Gabrilli
PP

Afonso Hamm
Iracema Portella

Aline Corrêa
José Linhares
DEM

Mendonça Prado
Professora Dorinha Seabra
Rezende

Mandetta
1 vaga
PR

Anderson Ferreira
(Dep. do PRTB ocupa a vaga)

Jaime Martins
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PSB

Givaldo Carimbão
Pastor Eurico

Domingos Neto (Licenciado)
Sandra Rosado
PDT

Bloco PV, PPS
1 vaga

Dr. Jorge Silva

Flávia Morais
Sueli Vidigal vaga do PMDB

Rosane Ferreira
PTB

Ronaldo Nogueira

Bloco PV, PPS
Arnaldo Faria de Sá

Rosane Ferreira

PSC
Carlos Eduardo Cadoca

Andre Moura

Jô Moraes

Arnaldo Faria de Sá

Ronaldo Nogueira
PSC

Alice Portugal
PRB

1 vaga

Carmen Zanotto
PTB

PCdoB
Antônia Lúcia

Jânio Natal

Pastor Marco Feliciano vaga do
PR

1 vaga

1 vaga

PRP
Dr. Paulo César vaga do PR
Felipe Bornier vaga do PR

Suplentes
PT

PCdoB
1 vaga

João Ananias

PSD

1 vaga
PRB

1 vaga

Otoniel Lima
PRP

1 vaga

1 vaga
PSD

Dr. Paulo César
Marcelo Aguiar

Eleuses Paiva
Jefferson Campos
PRTB

Aureo vaga do PR
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7672, DE 2010, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO
DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE, PARA ESTABELECER O DIREITO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SEREM EDUCADOS E
CUIDADOS SEM O USO DE CASTIGOS CORPORAIS OU DE
TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE"
Presidente: Erika Kokay (PT)
1º Vice-Presidente: Liliam Sá (PR)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM)
Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 237, DE 2012, DO
SR. PEDRO EUGÊNIO, QUE "ALTERA A LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006"
(ALTERA O ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E
DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE; A LEI Nº 5.889, DE
1973; A LEI Nº 8.212, DE 1991; LEI Nº 8.213, DE 1991; LEI Nº
11.101, DE 2005)
Presidente: Armando Vergílio (PSD)
1º Vice-Presidente: Washington Reis (PMDB)
2º Vice-Presidente: Efraim Filho (DEM)
3º Vice-Presidente: Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB)
Relator: Cláudio Puty (PT)
Titulares

Alessandro Molon
Erika Kokay
Luiz Couto
Reginaldo Lopes

Fátima Bezerra
3 vagas
PMDB

Fátima Pelaes
Osmar Terra
2 vagas

Gastão Vieira (Licenciado)
3 vagas
PSDB

Andreia Zito
Eduardo Barbosa
(Dep. do PR ocupa a vaga)

3 vagas
PP
Iracema Portella
Rebecca Garcia (Licenciado)

DEM
Efraim Filho
2 vagas
Professora Dorinha Seabra Rezende
PR
Jorginho Mello vaga do PSDB
2 vagas
Liliam Sá
Paulo Freire
PSB
Romário
Domingos Neto (Licenciado)
Sandra Rosado
Jose Stédile
PDT
Sueli Vidigal
Flávia Morais
Bloco PV, PPS
1 vaga
Antônio Roberto
PTB
Josué Bengtson
1 vaga
PSC
Pastor Marco Feliciano
Professor Sérgio de Oliveira
PCdoB
Alice Portugal
1 vaga
PRB
Vitor Paulo
Antonio Bulhões
PTdoB
Rosinha da Adefal
1 vaga

Suplentes
PT

Carlos Zarattini
Cláudio Puty
Pedro Eugênio

Suplentes
PT

Aline Corrêa
Cida Borghetti (Licenciado)

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6225

Nazareno Fonteles
Ronaldo Zulke
Sibá Machado
PMDB

Leonardo Quintão
Washington Reis
(Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
2 vagas

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Alfredo Kaefer
Otavio Leite
1 vaga
PSD
Armando Vergílio
Marcos Montes
Guilherme Campos
Onofre Santo Agostini
PP
Afonso Hamm
João Leão
Renato Molling
João Pizzolatti
PR
Jorginho Mello vaga do PMDB
1 vaga
Laercio Oliveira
PSB
Beto Albuquerque
Júlio Delgado
DEM
Efraim Filho
1 vaga
PDT
Ângelo Agnolin
André Figueiredo
PTB
Jorge Corte Real
Arnaldo Faria de Sá vaga do PMDB
Walney Rocha
Bloco PV, PPS
Simplício Araújo
1 vaga
PSC
Andre Moura
Edmar Arruda
PCdoB
1 vaga
1 vaga
PTdoB
Luis Tibé
1 vaga
Secretário(a): Ruthier de Sousa
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E

Felipe Bornier vaga do PR
Jefferson Campos vaga do PSB
Onofre Santo Agostini vaga do

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA
POLÍTICA.

DEM

Presidente: Almeida Lima (PPS)
1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB)
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM)
Relator: Henrique Fontana (PT)

PTdoB
Lourival Mendes vaga do PR
Ivan Valente vaga do PMDB

PSOL
PRP
Chico das Verduras vaga do PR

Titulares

Suplentes
PT

Erika Kokay
Henrique Fontana
João Paulo Lima
José Guimarães
Ricardo Berzoini
Rubens Otoni
Waldenor Pereira

Bohn Gass
Dalva Figueiredo
Fernando Ferro
Luci Choinacki
Luiz Alberto
Sibá Machado
Vicente Candido
PMDB

Alceu Moreira
Edinho Araújo
Mauro Benevides
Newton Cardoso
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Eduardo Azeredo
Marcus Pestana
William Dib
PP
Esperidião Amin
José Otávio Germano
Paulo Maluf
1 vaga
DEM
Augusto Coutinho
Efraim Filho
Pauderney Avelino (Licenciado)
Ronaldo Caiado
PR
Luciano Castro
Ronaldo Fonseca
Vicente Arruda

Danilo Forte
Eduardo Cunha
Íris de Araújo
Marcelo Castro
Professor Setimo
Raul Henry
Alfredo Kaefer
Bonifácio de Andrada
2 vagas

Roberto Balestra
3 vagas

Felipe Maia
Mendonça Filho
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PRP ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)
Pastor Eurico
Valadares Filho
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PDT
Miro Teixeira
Reguffe

Félix Mendonça Júnior
Sueli Vidigal
Bloco PV, PPS

Alfredo Sirkis
Almeida Lima vaga do PMDB
Sandro Alex

Penna
Rosane Ferreira
PTB

Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes

Eros Biondini (Licenciado)
Paes Landim
PSC

Carlos Eduardo Cadoca

Edmar Arruda
PCdoB

Daniel Almeida

Delegado Protógenes
PRB

Vitor Paulo

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROMOVER ESTUDOS
E PROPOSIÇÕES PARA A REFORMULAÇÃO DO ENSINO
MÉDIO.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM)
Relator: Wilson Filho (PMDB)
Titulares

Suplentes
PT

Fátima Bezerra
Francisco Praciano
Jesus Rodrigues
Newton Lima vaga do PRB
Reginaldo Lopes

Afonso Florence
Artur Bruno
Gabriel Guimarães
Margarida Salomão
PMDB

PSB
Luiza Erundina
Valtenir Pereira
1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

George Hilton
PMN

1 vaga

1 vaga
PSD
Eleuses Paiva

vaga do DEM

Lelo Coimbra
Professor Setimo
Raul Henry
Wilson Filho
Izalci vaga do PR
3 vagas

Gabriel Chalita
Geraldo Resende
Osmar Serraglio
Pedro Chaves
PSDB
Otavio Leite
2 vagas
PP

José Linhares
Waldir Maranhão
DEM
Alexandre Leite
Professora Dorinha Seabra Rezende
PR
Anderson Ferreira
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSB
Glauber Braga
Leopoldo Meyer
PDT
Paulo Rubem Santiago
Bloco PV, PPS
1 vaga
PTB
Alex Canziani
PSC
Costa Ferreira
PCdoB
Chico Lopes
PRB
(Dep. do PT ocupa a vaga)
PSOL
Jean Wyllys
PSD

Aline Corrêa
José Otávio Germano
Efraim Filho
1 vaga
Jorginho Mello
1 vaga
Jose Stédile
Severino Ninho
Weverton Rocha
1 vaga
Ronaldo Nogueira
Zequinha Marinho
1 vaga
1 vaga
1 vaga

César Halum
Walter Tosta

Diego Andrade
Junji Abe

Secretário(a): Robson Luiz Fialho Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR AS
PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA.
Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Edio Lopes (PMDB)
Titulares

Suplentes
PT

José Mentor
Paulo Pimenta
Rui Costa (Licenciado)
Zeca Dirceu

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Dalva Figueiredo
Décio Lima
Miriquinho Batista
Vicentinho
PMDB

Titulares

Suplentes
PT

Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha

Danilo Forte
Edio Lopes
Ronaldo Benedet
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Alceu Moreira
Fátima Pelaes
Mendes Ribeiro Filho
1 vaga
PSDB

PMDB

João Campos
Reinaldo Azambuja
1 vaga

Edinho Araújo
Osmar Serraglio
PSDB

Wandenkolk Gonçalves
William Dib
(Dep. do PEN ocupa a vaga)
PP

Bruno Araújo
PDT

Jair Bolsonaro
Vilson Covatti

PTB

Efraim Filho
Júlio Campos

João Dado
Miro Teixeira

Arthur Lira
Sandes Júnior
DEM

Arnaldo Faria de Sá

PR

PCdoB

Ronaldo Fonseca
1 vaga

Alice Portugal
PRB
Cleber Verde

Givaldo Carimbão
Valtenir Pereira

Secretário(a): -

Vieira da Cunha
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

Paulo Wagner
Arnaldo Faria de Sá
Andre Moura
Delegado Protógenes
Otoniel Lima

Presidente: Fabio Trad (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares

Jânio Natal

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PSB
Gonzaga Patriota
Pastor Eurico
PDT
João Dado
Bloco PV, PPS
1 vaga
PTB
José Augusto Maia
PSC
Antônia Lúcia
PCdoB
Perpétua Almeida
PRB
1 vaga
PRP
1 vaga
PSD

Átila Lins vaga do PMDB
PTdoB
Suplentes

PMDB

2 vagas

Lourival Mendes vaga do PR
PEN
Fernando Francischini vaga do PSDB

Fabio Trad
PSDB
Nelson Marchezan Junior
PDT
Félix Mendonça Júnior
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: (61) 3216-5631
FAX: (61) 3216-5605

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR DENÚNCIAS DE TURISMO SEXUAL E
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,

CONFORME DIVERSAS MATÉRIAS PUBLICADAS PELA
IMPRENSA.
Presidente: Erika Kokay (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Jean Wyllys (PSOL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Liliam Sá (PR)

CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E RESPONSÁVEIS NO PERÍODO
DE 2003 A 2011, COMPREENDIDO NA VIGÊNCIA DA
CONVENÇÃO DE PALERMO.
Presidente: Arnaldo Jordy (PPS)
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PEN)
3º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
Relator: Flávia Morais (PDT)

Titulares

Suplentes
PT

Titulares

Dalva Figueiredo
Erika Kokay
Fátima Bezerra
Luiz Couto

Padre Ton
3 vagas
PMDB

Geraldo Resende
Marllos Sampaio
Ronaldo Benedet
1 vaga

Mauro Benevides
Mauro Lopes
2 vagas
PSDB

João Campos
Marco Tebaldi
Nelson Marchezan Junior

Vanderlei Macris
2 vagas
PP

Iracema Portella
José Linhares

Guilherme Mussi vaga do PSD
Rebecca Garcia (Licenciado)
Roberto Britto

Suplentes
PT

Luiz Couto
Miriquinho Batista
Nelson Pellegrino
Sibá Machado

4 vagas

PMDB
Asdrubal Bentes
Edio Lopes
Flaviano Melo
João Magalhães

Arthur Oliveira Maia
Marinha Raupp
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB

João Campos
Paulo Abi-ackel
(Dep. do PEN ocupa a vaga)
PP
Missionário José Olimpio
Rebecca Garcia (Licenciado)

DEM
Mandetta
Professora Dorinha Seabra
Rezende
Gorete Pereira
vaga do PSD

Izalci
Nelson Marchezan Junior
1 vaga
Gladson Cameli
José Otávio Germano
DEM

Alexandre Leite
1 vaga
PR
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
1 vaga

Liliam Sá
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Keiko Ota
2 vagas
Sandra Rosado
PDT
Paulo Rubem Santiago
Flávia Morais
Bloco PV, PPS
Arnaldo Jordy
Carmen Zanotto vaga do PR
1 vaga
PTB
Ronaldo Nogueira
Josué Bengtson
PSC
Antônia Lúcia
Edmar Arruda
PCdoB
João Ananias
1 vaga
PRB
1 vaga
1 vaga
PSOL
Jean Wyllys
1 vaga
PSD
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Marcelo Aguiar
1 vaga
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PTdoB
Rosinha da Adefal vaga do PR
Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6213
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR O TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL, SUAS

Professora Dorinha Seabra
Rezende
1 vaga

Major Fábio
Mendonça Prado
PR
Laercio Oliveira
Liliam Sá vaga do PSD
Paulo Freire

Anderson Ferreira
Davi Alves Silva Júnior
PSB

Janete Capiberibe
Severino Ninho

2 vagas
PDT

Flávia Morais

Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS

Arnaldo Jordy

Carmen Zanotto
PTB

José Augusto Maia

Josué Bengtson
PSC

Antônia Lúcia

Leonardo Gadelha
PCdoB

1 vaga

1 vaga
PRB

Antonio Bulhões

1 vaga
PMN

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga
PSD

Marcos Montes vaga do PMN
Moreira Mendes
(Dep. do PR ocupa a vaga)
Fernando Francischini vaga do

Geraldo Thadeu vaga do PMDB
2 vagas
PEN

PSDB

Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6210
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS

QUE ENVOLVEM OS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO PARÁ.

Washington Reis
PSDB
Otavio Leite
PSD
Dr. Paulo César

Coordenador: Cláudio Puty (PT)
Titulares

PP
Suplentes

Jerônimo Goergen
Simão Sessim

PT

PR

Cláudio Puty
Francisco Praciano

Anthony Garotinho
Manuel Rosa Neca
Paulo Feijó
Zoinho

PCdoB
Delegado Protógenes
PSOL

PSB

Jean Wyllys

Glauber Braga

Secretário(a): -

Deley
Hugo Leal

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO
DAS 12 PESSOAS QUE ESTÃO CONFINADAS NA SEDE DO
AERUS, NO RIO DE JANEIRO, COM ÔNUS PARA A CÂMARA
DOS DEPUTADOS.

Alfredo Sirkis
Eurico Júnior
Sarney Filho

Coordenador: Rubens Bueno (PPS)

Aureo

PSC

PV

PRB
Vitor Paulo
PRTB

Titulares

Suplentes
PT

Benedita da Silva
PMDB

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

Leonardo Picciani
Osmar Serraglio
PSDB

COMISSÃO EXTERNA COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E FISCALIZAR AS INVESTIGAÇÕES ACERCA DOS AUTORES
DOS DISPAROS CONTRA O JORNALISTA RICARDO GAMA ,
SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS.

Otavio Leite
PR
Manuel Rosa Neca
PDT
Miro Teixeira
PPS

Titulares

Rubens Bueno
Stepan Nercessian

Suplentes
PMDB

Washington Reis

PSOL

PR

Chico Alencar
Anthony Garotinho

PDT

Secretário(a): Eugênia S. Pestana
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6260
FAX: (61) 3216-6225

Miro Teixeira
PTB
Walney Rocha
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA, COM ÔNUS PARA ESTA CASA,
OBJETIVANDO VISITAR A REGIÃO SERRANA DO RIO DE
JANEIRO, PARA AVERIGUAR OS DANOS SOCIAIS,
AMBIENTAIS E ECONÔMICOS, DECORRENTES DAS
ENCHENTES, INUNDAÇÕES E DESMORONAMENTOS, BEM
COMO VERIFICAR AS PROVIDÊNCIAS QUE ESTÃO SENDO
TOMADAS NO SENTINDO DE ATENDER AS POPULAÇÕES
AFETADAS

COMISSÃO EXTERNA PARA FISCALIZAR AS ENTRADAS DE
PRODUTOS ORIUNDOS DO JAPÃO NO PORTO DE SANTOS.
Coordenador: Roberto Santiago (PSD)
Titulares

Suplentes
PSDB

Coordenador: Sarney Filho (PV)

Carlos Sampaio
PSD

Titulares

Suplentes
PT

Benedita da Silva
Luiz Sérgio
PMDB
Celso Jacob
Fernando Jordão

Ricardo Izar
Roberto Santiago
Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
DE DEPENDENTES NO ESTADO DE SÃO PAULO

Anthony Garotinho
Jorginho Mello
DEM
Rodrigo Maia
PDT
Miro Teixeira

Coordenador: Givaldo Carimbão (PSB)
Relator: Aureo (PRTB)

PSC
Hugo Leal

Titulares

Suplentes

Secretário(a): -

PT
Janete Rocha Pietá
Reginaldo Lopes
Weliton Prado

3 vagas
PMDB

Edinho Araújo
Gabriel Chalita
Osmar Terra

Darcísio Perondi
Hugo Motta
Wilson Filho
PSDB

João Campos
Mara Gabrilli

COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SEM
ÔNUS PARA ESTA CASA, DESTINADA A ANALISAR E
DISCUTIR O LEGADO A SER DEIXADO PELA COPA DO
MUNDO DE 2014 E DOS JOGOS OLÍMPICOS E
PARAOLÍMPICOS DE 2016 PARA A CIDADE DO RIO DE
JANEIRO E SUA REGIÃO METROPOLITANA.

Cesar Colnago
1 vaga
PSD

Dr. Paulo César
Geraldo Thadeu

Fábio Faria
Guilherme Campos
PP

Aline Corrêa
Missionário José Olimpio

Beto Mansur
Paulo Maluf
PR

(Dep. do PRTB ocupa a vaga)

Milton Monti
PSB

Givaldo Carimbão

Keiko Ota
DEM

Mandetta

Alexandre Leite
PDT

Salvador Zimbaldi

1 vaga
PTB

Arnaldo Faria de Sá

1 vaga
Bloco PV, PPS

Carmen Zanotto

1 vaga
PSC

Professor Sérgio de Oliveira

Pastor Marco Feliciano
PCdoB

Delegado Protógenes

Titulares

Suplentes
PT

Alessandro Molon
PSD
Arolde de Oliveira
PR
Liliam Sá
PSB
Glauber Braga
PDT
Marcelo Matos
PSC
Filipe Pereira (Licenciado)
PRB
Vitor Paulo
Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6287
FAX: (61) 3216-6225

1 vaga
PSOL

Ivan Valente

1 vaga
PRTB

Aureo vaga do PR
Secretário(a): Valdivino Tolentino
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR
AS INVESTIGAÇÕES E AÇÕES QUE ESTÃO SENDO
DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO ACERCA
DAS APREENSÕES DE LIXO HOSPITALAR, NO PORTO DE
SUAPE/PE, IMPORTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA POR UMA EMPRESA PERNAMBUCANA
Coordenador: José Augusto Maia (PTB)
Titulares

COMISSÃO EXTERNA PARA AUXILIAR, ORIENTAR,
ORGANIZAR, FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS
PREPARATIVOS DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
2013, QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO.

Suplentes
PT

Fernando Ferro
PMDB
Marllos Sampaio
PSDB
João Campos

Coordenador: Rodrigo Maia (DEM)
Relator: Alessandro Molon (PT)
Titulares

PTB
José Augusto Maia
Suplentes

PT
Alessandro Molon
PMDB
Gabriel Chalita
PSDB
Otavio Leite
PR

PCdoB
Delegado Protógenes
Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: 3216-6213

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A LUTA DA
COMUNIDADE INDÍGENA GUARANI-KAIOWÁ, DO MATO
GROSSO DO SUL, PARA PERMANECER ÀS MARGENS DO
RIO HOVY, PRÓXIMO AO TERRITÓRIO TRADICIONAL
PYELITO KUE/MBARAKAY

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
DESDOBRAMENTOS DA GRAVE SITUAÇÃO VIVENCIADA NA
RESERVA SUIÁ-MISSÚ, LOCALIZADA NA REGIÃO
ARAGUAIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Coordenador: Wellington Fagundes (PR)

Coordenador: Sarney Filho (PV)
Titulares
Titulares

Suplentes
PT

Suplentes
PT

Francisco Praciano
Weliton Prado

Alessandro Molon
PMDB

PMDB

Danilo Forte
Geraldo Resende

Leonardo Quintão
PSDB
PSDB

Eduardo Gomes (Licenciado)
João Campos
Nilson Leitão

Ricardo Tripoli
PP

PSD

Rebecca Garcia (Licenciado)
PSB

Carlos Souza

PPS

Henrique Oliveira
Liliam Sá
Wellington Fagundes

PR

Janete Capiberibe
Arnaldo Jordy
PV

DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende
PV
Roberto de Lucena

Penna
Sarney Filho
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

Secretário(a):

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES E
MEDIDAS QUE POSSAM ENVOLVER A EMPRESA ANGLO
FERROUS AMAPÁ MINERAÇÃO LTDA, O ESTADO DO
AMAPÁ E UNIÃO FEDERAL, PARA RECONSTRUÇÃO DO
PORTO DE MINÉRIO DA ICOMI E DEMAIS DANOS ORIUNDOS
DO GRAVE ACIDENTE OCORRIDO NO ESTADO DO AMAPÁ,
EM 28/03/2013, COM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS

Suplentes
PT

Suplentes
PT

Coordenador: Paulo Pimenta (PT)
Titulares

Coordenador: Fátima Pelaes (PMDB)
Relator: Luiz Carlos (PSDB)
Titulares

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
APURAÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À TRAGÉDIA QUE
VITIMOU CENTENAS DE JOVENS EM UM INCÊNDIO NO
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, RIO GRANDE DO SUL, E
OFERECER SUGESTÃO DE APERFEIÇOAMENTO DA
LEGISLAÇÃO SOBRE O TEMA.

Jorge Bittar
Paulo Pimenta
Pedro Uczai
Ronaldo Zulke
PMDB

Dalva Figueiredo
PMDB
Fátima Pelaes
Giroto (Licenciado)
Leonardo Quintão

Elcione Barbalho
Nilda Gondim
PSDB

PSDB

Nelson Marchezan Junior
Otavio Leite
PSD

Luiz Carlos
PR
Vinicius Gurgel
PSB

Armando Vergílio
Danrlei de Deus Hinterholz
Junji Abe
PP

Janete Capiberibe
PDT
Sebastião Bala Rocha

Jerônimo Goergen
Luis Carlos Heinze

PCdoB

DEM

Evandro Milhomen

Augusto Coutinho

Secretário(a): Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
FAX: (61) 3216-6225

Eurico Júnior
Roberto de Lucena

PV

Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B

Telefones: (61) 3216-6205
FAX: (61) 3216-6225

Valtenir Pereira

Sandra Rosado
PDT

Miro Teixeira

Wolney Queiroz
Bloco PV, PPS

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR O
PROCESSO DE ESTANCAMENTO DO VAZAMENTO DE ÓLEO
OCORRIDO NO CAMPO DO FRADE NA BACIA DE CAMPOS,
BEM COMO AVERIGUAR OS DANOS AMBIENTAIS E À
SAÚDE DECORRENTES DO VAZAMENTO DO ÓLEO.

Sarney Filho

Arnaldo Jardim
PTB

Josué Bengtson

José Augusto Maia
PSC

Carlos Eduardo Cadoca

Andre Moura
PCdoB

Delegado Protógenes
Titulares

Suplentes
PT

Alessandro Molon

1 vaga

Secretário(a): Rosenildo Figueiredo Felinto
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 153-A
Telefones: (61) 3215-8658 / 8652

PSD
Fernando Torres
PR

GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE
NEGOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL DESTINADA A DISCUTIR PROPOSTAS QUE
INTERESSAM À CLASSE TRABALHADORA E AOS
EMPRESÁRIOS.

Paulo Feijó
PDT
Marcelo Matos
PCdoB
Delegado Protógenes
Secretário(a): -

Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB)
Titulares

COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA
REALIZAR LEVANTAMENTO IN LOCO SOBRE AS CAUSAS
DA VIOLÊNCIA CONTRA O POVO INDÍGENA GUARANIKAIOWÁ.

Suplentes
PT

Vicentinho
PSDB
Carlos Sampaio
Eduardo Gomes (Licenciado)
PSD

Coordenador: Padre Ton (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Biffi
Domingos Dutra
Erika Kokay
Padre Ton

Ademir Camilo
Arolde de Oliveira
Eduardo Sciarra
Guilherme Campos
Paulo Magalhães
Roberto Santiago
PSB
Júlio Delgado
PDT
Paulo Pereira da Silva

Secretário(a):

PTB
Jorge Corte Real
GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares

Suplentes
PT

Gabriel Guimarães
José Mentor
1 vaga

Alessandro Molon
Carlos Zarattini
Jilmar Tatto (Licenciado)
PMDB

Carlos Bezerra
Fátima Pelaes
Mauro Benevides
Sandro Mabel vaga do PR

Edinho Bez
Leonardo Quintão
1 vaga

PCdoB
Assis Melo
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

GRUPO DE TRABALHO PARA ANÁLISE, ESTUDO E
FORMULAÇÃO DE PROPOSIÇÕES RELACIONADAS À LEI
ELEITORAL
Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT)

PSDB
Carlos Sampaio
1 vaga

Bonifácio de Andrada
Marcus Pestana
PP

Esperidião Amin

Roberto Balestra

Titulares
Cândido Vaccarezza
Ilário Marques
PMDB

DEM
Mendonça Filho

1 vaga

Marcelo Castro
PSDB

PR
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Milton Monti
PSB

Suplentes
PT

Carlos Sampaio
PSD

Sergio Zveiter

Luiza Erundina
PP

PDT

Esperidião Amin

Miro Teixeira
PR

PTB

Anthony Garotinho

Antonio Brito
PSB

PSC

Júlio Delgado

Leonardo Gadelha
DEM

PCdoB

Ronaldo Caiado

Daniel Almeida
PDT

PPS

André Figueiredo

Sandro Alex
PTB

Arnaldo Faria de Sá

Secretário(a): Robson Luiz Fialho Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

Bloco PV, PPS
Rosane Ferreira
Sandro Alex
PSC
Andre Moura
PCdoB

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A DEBATER A
QUESTÃO DAS TERRAS INDÍGENAS

Daniel Almeida
PRB
Cleber Verde
PSOL

Mediador: Lincoln Portela (PR)

PTdoB

Titulares

Chico Alencar
Luis Tibé
PRTB

Domingos Dutra
Padre Ton

Aureo
PRP

PMDB

Chico das Verduras

Edio Lopes

PMN

PSDB

1 vaga
PHS

Nilson Leitão
Ricardo Tripoli

PSL

Moreira Mendes

PEN

Luis Carlos Heinze

José Humberto

PSD

Dr. Grilo

PP

Fernando Francischini
Secretário(a): Robson Luiz Fialho Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ESTUDAR E
ELABORAR PROPOSTAS REFERENTES À REFORMA
POLÍTICA E À CONSULTA POPULAR SOBRE O TEMA

Suplentes
PT

Cândido Vaccarezza
Ricardo Berzoini
PMDB
Marcelo Castro
PSDB
Marcus Pestana
PSD
Guilherme Campos
PP
Esperidião Amin
PR
Luciano Castro
DEM
Rodrigo Maia
PSB
Júlio Delgado

PR
Bernardo Santana de Vasconcellos
Lincoln Portela
DEM
Mandetta
PSB
Janete Capiberibe
PV
Sarney Filho
PSOL
Chico Alencar
Secretário(a): Claudio Ribeiro Paes
Telefones: (61) 3216-6695

Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT)
Titulares

Suplentes
PT
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