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DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, MATUTINA,
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA
54ª LEGISLATURA, EM 31 DE MAIO DE 2012.
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Expediente
OFÍCIOS
Nº 015/12 – Do Sr. Deputado Jilmar Tatto, Líder do PT, comunica que o Deputado Bohn Gass
ocupará inteiramente a Liderança do referido Partido no período de 31-5 a 10-6, de 2012. ..............
Nº 595/12 – Do Sr. Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB, que indica o Deputado Nelson Marchezan Junior para integrar a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC nº 478/10. ......
Nº 596/12 – Do Sr. Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB, que indica o Deputado Fernando
Francischini para integrar a Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao PL nº 3.538/12. ....
Nº 597/12 – Do Sr. Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB, que comunica o desligamento
do Deputado Fernando Francischini da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL
nº 6.826/10. ..................................................
Nº 598/12 – Do Sr. Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB, que indica o Deputado Fernando
Francischini para integrar a Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao PL nº 7.123/10. ....
Nº 142/12 – Do Sr. Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto, Líder do Democratas, que indica
os Deputados do referido Partido para integrarem
a Comissão Especial destinada a proferir parecer
à PEC nº 32-A/99. .............................................
Nº 118/12 – Do Sr. Deputado Eduardo Azeredo, Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que comunica
apreciação do PL nº 3021/11.................................
Nº 88/12 – Do Sr. Deputado Ricardo Berzoini,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, que encaminha a PEC nº 42-A/11,
apreciada pela referida Comissão..........................
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Nº 100/12 – Do Sr. Deputado Ricardo Berzoini,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, que encaminha a PEC nº 45-E/99,
apreciado pela referida Comissão..........................
Nº 104/12 – Do Sr. Deputado Ricardo Berzoini, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, que comunica a apreciação do PL nº 6.319-C/09. ....................................
Nº 26/12 – Do Sr. Deputado Eros Biondini, Presidente em exercício da Comissão de Defesa do Consumidor, que comunica a apreciação do PL nº 240/11....
Nº 117/12 – Do Sr. Deputado Antônio Andrade, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, que comunica a apreciação do PL
nº 4.364/08....................................................
Nº 119/12 – Do Sr. Deputado Antônio Andrade,
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação,
que comunica a apreciação do PL nº 6.830/10......
Nº 121/12 – Do Sr. Deputado Antônio Andrade, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, que comunica a apreciação do PL
nº 2.536/07....................................................
Nº 200/12 – Da Sra. Deputada Perpétua Almeida, Presidente da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, que comunica a apreciação
do PL nº 3.496/12...................................................
Nº 314/12 – Do Sr. Deputado Mandeta, Presidente
da Comissão de Seguridade Social e Família, que comunica a aprovação do PL nº 1.322/11 e apensado.....
Nº 315/12 – Do Sr. Deputado Mandeta,
Presidente da Comissão de Seguridade Social
e Família, que comunica a aprovação do PL nº
5.439/09 e apensado..........................................
Nº 317/12 – Do Sr. Deputado Mandeta, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família,
que comunica a aprovação do PL nº 628/11..........
Nº 318/12 – Do Sr. Deputado Mandeta, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família,
que comunica a aprovação do PL nº 1.445/11.......
Nº 38/12 – Do Sr. Deputado Luiz Carlos, Presidente da Comissão Especial destinada a apreciar
e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 111-A/11, que comunica aapreciação da
referida proposição.................................................
Nº 49/12 – Do Sr. Deputado Cleber Verde,
requer licença do mandato parlamentar. ...............
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COMUNICAÇÃO
– Do Sr. Deputado Ricardo Ceppas Archer, comunica que aceita assumir o mandato parlamentar. .
IV – Breves Comunicações
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA) – Compromisso
do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, de
encaminhamento à Casa de projetos de lei destinados ao fortalecimento da Defensoria Pública e de
convocação de candidatos aprovados para o cargo
de Defensor Público................................................
MAURO BENEVIDES (PMDB, CE) – Transcurso do 59º aniversário de fundação do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará. ......
PAULO FEIJÓ (Bloco/PR, RJ) – Construção
do Porto do Açu no Município de São João da Barra,
Estado do Rio de Janeiro. Lançamento, pelo PR, da
candidatura de Alberto Dauaire Filho à Prefeitura
do Município. .........................................................
JAIR BOLSONARO (PP, RJ) – Repúdio à proposta de legalização do consumo de drogas no País,
defendida pela comissão de notáveis do Senado....
DANIEL ALMEIDA (PCdoB, BA) – Realização
do Grito da Terra Brasil 2012, em Brasília, Distrito
Federal. Pauta de reivindicações do movimento....
destinada à reforma do Código Penal brasileiro. Afronta de decisões da Comissão à dignidade,
à família, aos bons costumes e à religiosidade......
OTONIEL LIMA (PRB, SP) – Transcurso do Dia
da Imprensa. Papel crucial desenvolvido pela imprensa
no processo de consolidação da democracia brasileira. Defesa da liberdade de expressão. Saudações aos
jornalistas e órgãos da imprensa brasileiros. ............
IVAN VALENTE (PSOL, SP) – Participação
em movimento contra o projeto de lei sobre a definição do ato médico, na Esplanada dos Ministérios,
em Brasília, Distrito Federal...................................
PAULO FOLETTO (PSB, ES) – Resistência
das indústrias brasileiras à redução das emissões de
gases causadores do efeito estufa em 5% até 2020.
Considerações sobre as metas estabelecidas pelo
País na última conferência mundial sobre o clima,
em especial quanto à redução do desmatamento
na Região Amazônica. ...........................................
JÔ MORAES (PCdoB, MG) – Visita, ao Estado
de Alagoas, da CPMI destinada à investigação das
razões da escalada da violência doméstica contra a
mulher no País. Barbárie e crueldade dos assassinatos
de duas mulheres no Estado de Minas Gerais. Repúdio
à cultura do desrespeito ao sexo feminino. ...................
LUIZ COUTO (PT, PB) – Congratulações à
Ministra-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário Nunes, pelo lançamento
da 3ª edição do Prêmio Nacional de Educação
em Direitos Humanos.........................................
LEOPOLDO MEYER (PSB, PR) – Amputação
de membro inferior do jovem estudante Guilherme
Carvalho Koerich, vítima de agressão praticada por
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seguranças de casa noturna em Curitiba, Estado
do Paraná. Conveniência de regulamentação dos
serviços de segurança em estabelecimentos comerciais, especialmente casas noturnas. ..............
AUDIFAX (PSB, ES) – Apelo ao Presidente
Marco Maia de inclusão na pauta da proposta
de adoção do voto aberto nas duas Casas do
Congresso Nacional. .....................................
CHICO LOPES (PCdoB, CE) – Defesa de unificação das Polícias Militares dos Estados e do Distrito
Federal. Anúncio de realização por órgão da Casa de
audiência pública destinada à discussão do assunto...
CELSO MALDANER (PMDB, SC) – Adesão
do Estado de Santa Catarina ao programa Crack, É
Possível Vencer, lançado pelo Governo Federal. ..
FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB, MA) –
Solicitação à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária – INFRAERO de providências para
a retomada do funcionamento do Aeroporto de Imperatriz, Estado do Maranhão. ..............................
DOMINGOS DUTRA (PT, MA) – Visita de
membros da Comissão de Direitos Humanos e Minorias ao Quilombo Rio dos Macacos, no Estado
da Bahia, para mediação de conflito estabelecido
entre a comunidade e a Marinha do Brasil.............
SEVERINO NINHO (PSB, PE) – Lançamento do Pacto pela Vida Animal, destinado à
redução da violência contra animais domésticos
no Estado de Pernambuco. .............................
MÁRCIO MACÊDO (PT, SE) – Pronunciamento proferido pelo orador na condição de
Presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, em audiência pública
destinada ao debate sobre os objetivos, alcance
e resultados da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA. Discurso proferido pelo Parlamentar acerca da importância de
discussão sobre a chamada economia verde no
contexto da erradicação da pobreza e o papel da
governança para o desenvolvimento sustentável,
por ocasião da Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20,
no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro....
ROMERO RODRIGUES (PSDB, PB) – Participação do orador em reunião de debates com médicos da equipe do Programa Saúde da Família, no
Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.
Greve da categoria por reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Apelo à Presidência de
inclusão na pauta do Projeto de Lei nº 2.750, de
2011, sobre fixação de piso salarial nacional para
os profissionais médicos. Conclamação aos Deputados da Casa para rejeição de dispositivos da
Medida Provisória nº 568, de 2012, que reduzem
salários e aumentam a carga horária da categoria
nos estabelecimentos públicos...............................
JÚLIO CAMPOS (DEM, MT) – Apresentação
de projeto de lei proibitivo de veiculação de cam-
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panhas publicitárias por empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias de
caráter apenas promocional, sem que sejam educativas, informativas ou de orientação social. .......
LUIZ ALBERTO (PT, BA) – Reunião entre a
Ministra-Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luiza Bairros, e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior para apresentação do
Programa Brasil Afirmativo.....................................
ANTONIO BRITO (PTB, BA) – Realização
do 5º Encontro Nacional de Tuberculose e do 2º
Fórum da Parceira Brasileira Contra a Tuberculose,
em Brasília, Distrito Federal. Levantamento, pela
Frente Parlamentar de Luta Contra a Tuberculose,
do número anual de casos da doença no Brasil. ...
WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR, MT)
– Homenagem ao Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Necrológio do jornalista
João Batista Toledo. ...............................................
DÉCIO LIMA (PT, SC) – Realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, a Rio+20, no Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro. Temas prioritários constantes na pauta
do evento. Propostas brasileiras para a Conferência....
MANATO (PDT, ES) – Necessidade do desenvolvimento de tecnologias de aprendizagem
destinadas a portadores de deficiência visual. Apelo ao Governo Federal de apoio a projetos sobre
cartografia tátil voltados à utilização em aulas de
geografia, elaborados por pesquisadores dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.....................
ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT, CE – Como Líder)
– Realização do 15º Congresso Nacional da Juventude Socialista do PDT, em Fortaleza, Estado do Ceará.
Realização pela Casa de sessão solene em homenagem ao Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da
Receita Federal do Brasil – SINDIRECEITA.................
DR. ALUIZIO (Bloco/PV, RJ) – Transcurso do
Dia Mundial Sem Tabaco........................................
JAIR BOLSONARO (PP, RJ – Pela ordem) – Interferência do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
no julgamento de processo envolvendo a Presidenta
Dilma Rousseff perante o Superior Tribunal Militar.......
PAULO FEIJÓ (Bloco/PR, RJ – Pela ordem)
– Transcurso do 75º aniversário de fundação da
Segunda Igreja Batista de Campos, Estado do Rio
de Janeiro. Congratulações ao Pastor Éber Silva...
MAURO BENEVIDES (PMDB, CE – Pela ordem)
– Expansão da rede de farmácias Pague Menos no
País. Participação da rede no mercado de capitais. ....
HENRIQUE FONTANA (PT, RS) – Críticas
ao Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal
Federal, por declarações contra o ex-Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.........................................
ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR, RJ) –
Convite aos Parlamentares e populares para parti-
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cipação na solenidade de lançamento do livro Mensagens do Palavra de Paz, de autoria do orador,
nas dependências da Casa....................................
ESPERIDIÃO AMIN (PP, SC) – Aprovação
pela Casa do Projeto de Lei Complementar nº 362,
de 2006, de aprimoramento do Fundo de Terras e
da Reforma Agrária – Banco da Terra. ..................
ÂNGELO AGNOLIN (PDT, TO) – Defesa de
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº
416, de 2008, sobre a regulamentação da Emenda
Constitucional nº 15, de 1996, referente à criação,
incorporação, fusão e desmembramento de Municípios. Sucesso da criação de novos Municípios
no Estado do Tocantins........................................
MAURO MARIANI (PMDB, SC) – Destaque
do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no tocante à doação de sangue. Alcance
social dos trabalhos desenvolvidos pela Associação
dos Doadores de Sangue da Região de Canoinhas
– ADOSAREC. Concessão ao Município de Canoinhas do título de Capital dos Doadores. ................
GERALDO RESENDE (PMDB, MS) – Transcurso do 1º aniversário de reativação da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste
– SUDECO. Fortalecimento da equipe técnica da
autarquia. Realização pela SUDECO de relevantes
investimentos no Estado de Mato Grosso Sul. Maior
atenção do Governo Federal para com o órgão. ...
AMAURI TEIXEIRA (PT, BA – Pela ordem) –
Transcurso do Dia Mundial sem Tabaco. Malefícios causados à saúde humana pela prática de tabagismo......
FÁTIMA BEZERRA (PT, RN) – Aprovação
pela Casa da proposta de emenda à Constituição
sobre a criação do Sistema Nacional de Cultura....
PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT, PE) – Regozijo com a aprovação, pela Casa, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 416, de 2005, sobre a
instituição do Sistema Nacional de Cultura............
CHICO LOPES (PCdoB, CE – Pela ordem) –
Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do
Piso Nacional de Jornalista....................................
LUIZ COUTO (PT, PB – Pela ordem) – Solicitação ao Governo Federal, pelo Conselho de Direitos
Humanos da Organização das Nações Unidas, de
combate aos grupos de extermínio no País. Defesa
de aprovação do Projeto de Lei nº 370, de 2007,
sobre a tipificação do crime de extermínio.............
AROLDE DE OLIVEIRA (PSD, RJ) – Defesa de rejeição, pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, do projeto de lei concessivo da participação em pleitos eleitorais de
agentes públicos condenados pelo Tribunal de
Contas da União – TCU...................................
MÁRCIO MACÊDO (PT, SE – Pela ordem) –
Aposição pela Presidenta Dilma Rousseff de vetos
a dispositivos do Código Florestal brasileiro. Ações
adotadas pelo Governador de Sergipe, Marcelo
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Déda, em conjunto com o Governo Federal, para
combate aos efeitos da seca no Nordeste.............
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR, MG – Como
Líder) – Importância da votação pela Casa de propostas referentes à área de segurança pública.
Apresentação de requerimento de transformação de
sessão plenária da Casa em Comissão Geral para
debate do quadro de violência reinante no País.....
PAULO FEIJÓ (Bloco/PR, RJ – Pela ordem)
– Descaso histórico com o sistema de transportes
por ferrovias no Brasil. Expectativa de realização de
investimentos no sistema ferroviário nacional pelo
Governo Dilma Rousseff.........................................
ALMEIDA LIMA (Bloco/PPS, SE) – Realização de
greve pelos professores da rede estadual de ensino de
Sergipe em face do descumprimento, pelo Governador
Marcelo Déda, da lei federal sobre a instituição do piso
salarial nacional do magistério público da educação
básica. Apelo ao Governo Federal e ao PT realização
de gestões junto ao Governo Estadual com vistas ao
fim do movimento grevista dos docentes. ....................
PASTOR MARCO FELICIANO (PSC, SP) –
Congratulações à Casa pela Aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição nº 416, de 2005, sobre a
instituição do Sistema Nacional de Cultura. Solicitação ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar e
à Polícia Federal de avaliação do filme brasileiro E
aí, comeu?, envolvendo criança em diálogo sobre
sexo. Estabelecimento de parâmetros para o direito
à livre expressão do pensamento...........................
IRAJÁ ABREU (PSD, TO) – Encaminhamento
de pleitos do Estado do Tocantins ao Ministro da
Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho.....
FERNANDO FERRO (PT, PE). Repúdio às
declarações do Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ofensivas à Venezuela. Defesa
de apresentação ao Conselho de Magistratura, pela
bancada federal petista, de Representação contra
o membro da Suprema Corte. ...............................
JUTAHY JUNIOR (PSDB, BA) – Inquietação
de setores do PT ante o julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, dos envolvidos no episódio conhecido como escândalo do mensalão. Conotação
política da instauração da CPMI destinada à apuração de práticas criminosas do Sr. Carlos Augusto
Ramos, o Carlinhos Cachoeira, desvendadas em
operações da Polícia Federal.................................
FÁTIMA BEZERRA (PT, RN – Pela ordem) –
Credibilidade do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva perante o povo brasileiro. Anúncio de visita a Natal,
Capital do Estado do Rio Grande do Norte, de membros da CPI destinada à investigação de denúncias
de exploração sexual contra crianças e adolescentes.
Encontro de membros da bancada federal nordestina
com o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, para debate de medidas emergenciais de
combate aos efeitos da estiagem na Região Nordeste.
Anúncio de entrega, pelo Ministro do Desenvolvimento
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Agrário, Pepe Vargas, de retroescavadeiras a municipalidades potiguares.......................................................
JAIME MARTINS (Bloco/PR, MG) – Transcurso
do centenário de emancipação político-administrativa
do Município de Divinópolis, Estado de Minas Gerais..
LINCOLN PORTELA (Bloco/PR, MG) – Decisão do PR de não obstrução das votações.........
V – Ordem do Dia
CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS, SC) –
Questão de ordem sobre a retirada da pauta dos
Projetos de Decreto Legislativo nºs 2.489 e 2.836,
de 2010...................................................................
ERIKA KOKAY (PT, DF – Pela ordem) – Apoio
à retirada da pauta dos projetos de decreto legislativo objeto da questão de ordem formulada pela
Deputada Carmen Zanotto.....................................
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Votação
de requerimento de retirada de projetos de decreto
legislativo da pauta.................................................
Usou da palavra para encaminhamento da votação o Sr. Deputado ALEXANDRE LEITE (DEM, SP)...
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Retirada
pela Presidência, de ofício, das matérias constantes na pauta...................................................
Encerramento da Ordem do Dia...................
MARCELO MATOS (PDT, RJ – Pela ordem) –
Concessão, pela diretoria da Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL, de audiência a membros
da bancada federal, estadual e municipal do Estado
do Rio de Janeiro para discussão sobre cobrança
abusiva de tarifas pela empresa Light Energia S.A.
Inauguração da Escola Municipal Francisco Agostinho, em São João do Meriti..................................
ALEXANDRE LEITE (DEM, SP) – Questão
de ordem sobre o encerramento da sessão...........
PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Resposta
ao Deputado Alexandre Leite.................................
REGUFFE (PDT, DF – Pela ordem) – Necessidade de providências, pela Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, acerca dos preços
cobrados pelos serviços de telefonia móvel oferecidos no País. ........................................................
ERIKA KOKAY (PT, DF – Pela ordem) – Apoio
às reivindicações dos servidores do INCRA..........
MARCON (PT, RS – Pela ordem) – Criação pelo
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Tarso
Genro, do Cartão Emergencial Rural, destinado aos
agricultores atingidos pela estiagem. Expectativa de
tratamento isonômico, pelo Governo Federal, aos produtores rurais das Regiões Sul e Norte do País. Apoio
às reivindicações dos servidores do INCRA.................
DARCÍSIO PERONDI (PMDB, RS – Pela
ordem) – Transcurso do Dia Mundial sem Tabaco.
Apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB à campanha da Ordem dos Advogados
do Brasil – OAB e da Associação dos Magistrados
Brasileiros – AMB a favor de destinação de 10%
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das receitas correntes brutas da União para o Sistema Único de Saúde – SUS................................
SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT, AP – Pela
ordem) – Homenagem à memória do primeiro Governador do ex-Território Federal do Amapá, Janary
Gentil Nunes, ao ensejo do transcurso do centenário
do seu nascimento. Realização, pelo Senado Federal, de sessão solene em homenagem à memória
do ex-Governador amapaense. .............................
GLAUBER BRAGA (PSB, RJ – Pela ordem)
– Transcurso do Dia Mundial sem Tabaco. Apresentação de projeto de lei sobre a concessão de
adicional de insalubridade aos trabalhadores na
cadeia produtiva do tabaco e àqueles submetidos
à condição de fumantes passivos...........................
VANDERLEI MACRIS (PSDB, SP – Pela
ordem) – Dificuldades dos produtores de laranja
do Município de Ibitinga, Estado de São Paulo,
para negociação da safra 2012-2013. Repúdio
ao comportamento do Deputado Silvio Costa em
reunião da CPMI destinada à apuração de práticas criminosas do Sr. Carlos Augusto Ramos, o
Carlinhos Cachoeira, desvendadas em operações
da Polícia Federal...............................................
SEVERINO NINHO (PSB, PE – Pela ordem)
– ���������������������������������������������
Otimismo com os resultados da reunião de membros da bancada federal nordestina com o Ministro
da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho,
destinada à discussão de ações de combate aos
efeitos da estiagem na Região Nordeste................
ONYX LORENZONI (DEM, RS – Pela ordem) – Repúdio ao comportamento do Deputado Silvio Costa durante reunião da CPMI destinada à apuração de práticas criminosas do Sr.
Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira,
desvendadas em operações da Polícia Federal.
Decepção com ações praticadas pelo Senador
Demóstenes Torres... ......................................
IRACEMA PORTELLA (PP, PI – Pela ordem)
– Realização, pela Comissão de Defesa do Consumidor em conjunto com a Comissão da Amazônia,
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, de audiência pública destinada à discussão
da qualidade dos serviços prestados aos usuários
pelas operadoras do setor de telefonia...................
RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB,
CE – Pela ordem) – Realização, pela Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará –
FAEC, do 16º Seminário Nordestino de Pecuária
– PECNORDESTE com o tema central Pecuária
Nordestina e o Novo Código Florestal....................
PROFESSOR SETIMO (PMDB, MA – Pela
ordem) – Início dos trabalhos da Comissão Especial
destinada à reformulação do ensino do 2º grau.....
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/PR,
AL – Pela ordem) – Críticas à decisão do Senador
Demóstenes Torres de permanência em silêncio
durante reunião da CPMI destinada à apuração

19824

19824

19825

19821

19826

19826

19827

19829

19830

Sexta-feira 1

do envolvimento de autoridades governamentais
e empresários com o contraventor Carlos Augusto
Ramos, o Carlinhos Cachoeira...........................
ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PMDB, BA – Pela
ordem) – Expectativa quanto à conclusão pela Polícia Federal de inquérito instaurado contra funcionários do INCRA por prática de crime de falsa perícia, com relação à área reclamada por pescadores
evangélicos nas proximidades do Forte Salamina,
em Salvador, Estado da Bahia...............................
FILIPE PEREIRA (PSC, RJ – Pela ordem) –
Transcurso do 80º aniversário natalício do Bispo
Manoel Ferreira, Líder da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. ................
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PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS:
ALEX CANZIANI (PTB, PR) – Abertura das
inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio
– ENEM. Importância do Exame como instrumento de democratização do acesso à universidade.
Vinculação entre o desenvolvimento do País e à
universalização do ensino de qualidade. ...............
ANTONIO BULHÕES (PRB, SP) – Transcurso
do Dia da Liberdade de Impostos. Elevada carga
tributária imposta ao setor produtivo e aos contribuintes brasileiros. Necessidade de realização da
reforma tributária. ................................................
PASTOR MARCO FELICIANO (PSC, SP) –
Equívoco da proposta de descriminação do consumo de drogas no País, defendida pela comissão de
juristas do Senado Federal destinada à reforma do
Código Penal brasileiro...........................................
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR, PE) –
Instalação de fábrica de macarrão instantâneo da
empresa Nissin Ajinomoto Alimentos Ltda., no Município de Glória do Goitá, Estado de Pernambuco.
Importância para o Norte e Nordeste da interiorização do desenvolvimento e da expansão dos ensinos
superior e profissionalizante. .................................
HENRIQUE OLIVEIRA (Bloco/PR, AM) –
Apelo ao Secretário de Estado de Saúde do Amazonas, de realização de negociações junto à Fundação Rio Solimões – UNISOL, para a manutenção do Centro Integral de Nefrologia do Hospital
Universitário Getúlio Vargas.................................
AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS, DF) –
Insistência do Governo Federal na extensão do
Regime Diferenciado de Contratações – RDC às
obras do Programa de Aceleração do Crescimento
– PAC, como posto na Medida Provisória nº 599,
de 2012, a despeito da posição contrária do Poder
Legislativo............................................................
RATINHO JUNIOR (PSC, PR) – Transcurso
do 27º aniversário de criação da Orquestra Sinfônica do Paraná – OSP. ...........................................
VI – Encerramento
2 – ATA DA 149ª SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, SOLENE, VESPERTINA, DA
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2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª
LEGISLATURA, EM 31 DE MAIO DE 2012.
– Ata sucinta
3 – ATA DA 150ª SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª LEGISLATURA, EM 31 DE MAIO DE 2012.
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Expediente
IV – Pequeno Expediente
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Aviso
ao Plenário sobre a realização de sessão solene
conjunta no dia 4 de junho de 2012, às 10 horas, ao
ensejo do transcurso do centenário de nascimento
do primeiro Governador do ex-Território Federal do
Amapá, Janary Gentil Nunes..................................
LUIZ COUTO (PT, PB) – Realização de assembleia-geral extraordinária destinada ao debate da construção da Barragem Retiro, no Município de Cuité, Estado da Paraíba. Encaminhamento, pela Associação
dos Trabalhadores Rurais do Projeto de Assentamento
Retiro, do Ofício nº 9/2012 ao Ministério da Integração
Nacional; à Delegacia Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Estado da Paraíba e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS,
a favor da construção da Barragem Retiro....................
SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT, AP) – Liberação de recursos de emendas orçamentárias
apresentadas pelo orador em benefício da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP......................
CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS, SC) – Transcurso do Dia Mundial Sem Tabaco. Malefícios causados à saúde humana pelo tabagismo. Defesa de
intensificação da luta contra o uso de tabaco.........
CHICO ALENCAR (PSOL, RJ) – Repúdio à
decisão do Senador Demóstenes Torres de permanência em silêncio durante inquirições de membros
da CPMI destinada à investigação do envolvimento
de agentes públicos e privados com o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.
Greve dos docentes de universidades federais no
País. Nota do Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior – ANDES sobre as
causas do movimento grevista. Reunião de membros
da Comissão de Educação e Cultura com o Ministro
da Educação, Aloizio Mercadante, para discussão
do assunto..............................................................
GIOVANNI QUEIROZ (PDT, PA) – Redução
da taxa básica de juros, a taxa SELIC, pelo Banco
Central. Acerto da redução das taxas de juros praticadas no País.......................................................
MARCON (PT, RS) – Comprovação da maior
competitividade do cultivo de soja convencional em
relação ao de soja transgênica em estudo realizado
pela EMBRAPA Agropecuária Oeste. Sucesso do
Programa Soja Livre, de distribuição de sementes de
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soja convencional, no Estado de Mato Grosso. Uso
excessivo de agrotóxicos nas lavouras brasileiras...
PAULO FEIJÓ (Bloco/PR, RJ) – Redução da
taxa básica de juros, a taxa SELIC, pelo Banco Central. Necessidade de implantação de amplas medidas
de estímulo à economia brasileira. Imediata votação
da reforma tributária pelo Congresso Nacional........
CELSO MALDANER (PMDB, SC) – Realização
de conferência sobre a cadeia produtiva do leite, na
sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
– EMBRAPA, em Brasília, Distrito Federal. Realização
da 1ª Conferência Estadual do Leite, no Município de
Chapecó, Estado de Santa Catarina. Importância do
setor leiteiro para a economia da região.....................
SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT, AP. Pela
ordem) – Compromisso do orador de votação, pela
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, do projeto de lei acerca do plano de carreira
dos servidores da Casa..........................................
ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB,
SP – Como Líder) – Contestação ao discurso proferido pelo Deputado Henrique Fontana a respeito de
recente episódio envolvendo o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e o ex-Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Tentativa de desqualificação
do escândalo do mensalão pelo Governo petista......
PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB, AC) – Inauguração do Arboreto das Nações no Bosque dos
Constituintes, em Brasília, Distrito Federal.............
FRANCISCO PRACIANO (PT, AM) – Apoio
à pauta de reivindicações dos professores de universidades federais em greve.................................
TAUMATURGO LIMA (PT, AC) – Importância
da realização da Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, no
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro...............
GILMAR MACHADO (PT, MG) – Paralisação
de professores do ensino superior no País. Congratulação ao Presidente da Comissão de Educação e
Cultura, Deputado Newton Lima, pelo empenho na
abertura de negociações entre o Governo Federal
e o movimento grevista. Previsão de reajuste salarial da categoria na Lei Orçamentária Anual – LOA.
Aprovação, pelo Senado Federal, do projeto de lei
sobre a criação de novos cargos de professor nas
instituições federais de ensino. Expectativa de instalação de campus avançado da Universidade Federal
de Uberlândia no Município de Araguari, Estado de
Minas Gerais. Expansão da rede de escolas técnicas pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego – PRONATEC. Realização de
investimentos governamentais na área de educação. Defesa de votação, pela respectiva Comissão
Especial, do parecer oferecido pelo Deputado Angelo Vanhoni ao projeto de lei sobre a criação do
novo Plano Nacional de Educação – PNE.............
LUIZ COUTO (PT, PB – Pela ordem) – Destaque
dos alunos da Faculdade de Direito da Universidade
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Federal da Paraíba – UFPB Sarah Delma Almeida Vasconcelos e Yulgan Tenno de Farias Lira, em competição do Tribunal Simulado do Sistema Interamericano
de Direitos Humanos. Apelo ao Governo Federal de
abertura de negociações com o movimento grevista
das universidades federais. Defesa de nomeação de
candidatos aprovados em concurso público para o cargo
de Defensor Público da União. Redução dos índices de
pobreza no País. Relevância da política socioeconômica
do Governo Federal. Artigo sobre episódio envolvendo o
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal,
e o ex‑Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de Mário
Augusto Jakobskind, veiculado pelo blog Vermelho...
ESPERIDIÃO AMIN (PP, SC – Como Líder)
– Empenho do Governo Federal na apresentação
de proposta de conversão em bolsas de estudo de
crédito tributário da União junto às instituições autárquicas educacionais. Caráter peculiar do sistema
de ensino do Estado de Santa Catarina.................
REGUFFE (PDT, DF) – Defesa de redução
da carga tributária vigente no País. Contraponto
entre a concessão de incentivos fiscais à indústria automobilística e a carga tributária incidente
sobre medicamentos..........................................
WELITON PRADO (PT, MG) – Defesa de rejeição de dispositivos da Medida Provisória nº 568, de
2012, prejudiciais à classe médica. Realização, pela
Comissão de Defesa do Consumidor, de audiência
pública com a presença do Ministro das Comunicações, destinada ao debate da isenção da cobrança
de ligações interurbanas em áreas conurbadas.....
MÁRCIO MARINHO (PRB, BA) – Congratulações à Casa pela aprovação da proposta de emenda
à Constituição sobre o confisco de terras de escravagistas. Participação de delegação parlamentar da
Casa na Cúpula da Diáspora Africana do Parlamento
Pan-Africano, em Midrand, África do Sul..................
ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV, SP) –
Apresentação do Projeto de Lei nº 3.106, de 2012,
sobre a destinação de percentual de royalties de
petróleo para Municípios com mais 50% de área de
preservação ambiental...........................................
ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD, SC – Como
Líder) – Defesa da distribuição de royalties de petróleo da camada pré-sal aos Estados e Municípios
brasileiros. Gastos exorbitantes com a construção do
Estádio Nacional de Brasília.......................................
V – Grande Expediente
BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS
(Bloco/PR, MG) – Necessidade de valorização da atividade parlamentar. Dificuldades administrativas enfrentadas pelas municipalidades brasileiras, em face
de atribuições transferidas pela União Federal. Imediata votação do projeto de lei sobre a distribuição de
royalties de petróleo aos Estados e Municípios. Necessidade de redução da carga tributária vigente no País.
Solicitação ao Presidente do Congresso Nacional de
apreciação de vetos presidenciais. Críticas à Medida
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Provisória nº 571, de 2012, acerca de complementação
da nova legislação ambiental. Razões da suspensão
das obras de pavimentação da BR-367, na região do
Vale do Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais. ........
Aparteantes: Deputados ONOFRE SANTO
AGOSTINI (PSD, SC), FRANCISCO PRACIANO (PT,
AM), ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV, SP)........
HENRIQUE OLIVEIRA (Bloco/PR, AM) – Panorama geofísico e econômico do Estado do Amazonas.
Aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania da admissibilidade de proposta de emenda à Constituição sobre a prorrogação por 50 anos
do prazo de vigência de incentivos fiscais concedidos
à Zona Franca de Manaus. Precariedade do sistema
de saneamento básico no País, especialmente nas
Regiões Norte e Nordeste, segundo estudo do IBGE.
Reexame da atuação da Companhia de Saneamento do Amazonas – COSAMA. Trajetória de vida do
orador. Caos do sistema de saúde pública do Estado
do Amazonas. Defesa da concessão de incentivos a
profissionais médicos para atuação em municipalidades interioranas. Consequências danosas das cheias
no Estado. Aumento do desemprego no Amazonas.
Necessidade de desenvolvimento do setor turístico
amazonense. Elevado índice de analfabetismo na
zona rural do Estado. Clima de insegurança pública
reinante em municipalidades interioranas. Dificuldades
enfrentadas pela Capital amazonense. Importância do
desenvolvimento da Região Amazônica.....................
Aparteantes: FRANCISCO PRACIANO (PT,
AM), BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS
(Bloco/PR, MG), ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD,
SC), AUGUSTO COUTINHO (DEM, PE), GUILHERME CAMPOS (PSD, SP)........................................
VI – Ordem do Dia
(Debates e trabalho de Comissões.)
VII – Comunicações Parlamentares
FRANCISCO PRACIANO (PT, AM) – Avanços do País no quesito da transparência. Defesa
de aprovação pela Casa da Proposta de Emenda
à Constituição sobre a adoção do voto aberto nas
deliberações das duas Casas do Congresso Nacional. Empenho na inclusão na pauta de proposições
destinadas ao combate à corrupção.......................
AUGUSTO COUTINHO (DEM, PE – Como
Líder) – Divulgação, pelo Ministério do Turismo,
do roteiro da Copa do Mundo de Futebol de 2014.
Apelo ao Ministro Gastão Dias Vieira de inclusão no
roteiro turístico da Festa de São João do Município
de Caruaru, Estado de Pernambuco......................
GUILHERME CAMPOS (PSD, SP) – Homenagem póstuma ao ex-Deputado Federal Jorge Maluly
Netto. Transcurso do Dia Mundial Sem Tabaco.......
LEONARDO GADELHA (PSC, PB – Como
Líder) – Inadmissibilidade de redução da representatividade paraibana na Câmara dos Deputados...
FERNANDO FERRO (PT, PE – Como Líder)
– Participação em encontro com a Ministra-Chefe
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da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário Nunes, destinado ao debate do resultado da
implantação de programa de combate ao crack no
Município de Arcoverde, Estado de Pernambuco.
Expansão do programa no Estado. Importância do
estabelecimento de parceria entre governantes e
escolas para o combate ao consumo de drogas
entre a população jovem........................................
PRESIDENTE (Luiz Couto) – Congratulação
ao Deputado Fernando Ferro pelo discurso proferido. Manifestação de boas-vindas aos alunos e
professores do Colégio Nossa Senhora do Amparo,
do Município de Monte Carmelo, Estado de Minas
Gerais, presentes nas galerias do plenário............
MARCON (PT, RS – Pela ordem) – Tipificação
como crime da exigência de apresentação de cheque caução para garantia de atendimento médico
emergencial em unidades particulares de saúde...
EDINHO ARAÚJO (PMDB, SP – Como Líder)
– Regozijo do setor turístico de água doce com a manutenção do art. 62 do Código Florestal brasileiro. Apreciação pela Casa da Medida Provisória nº 571, de
2012, acerca de complementação da nova legislação
ambiental. Início das atividades do terminal intermodal
da Ferrovia Senador Vicente Vuolo – Ferronorte, no Município de Itiquira, Estado do Mato Grosso. Regozijo com
a integração ferroviária entre a Região Centro-Oeste a
outras regiões brasileiras. Inauguração de novo trevo de
acesso ao Município de Bady Bassitt, Estado de São
Paulo. Defesa de duplicação da BR-153 no Município
de São José do Rio Preto. Falecimento do pesquisador
do Instituto de Economia Agrícola – IEA, José Sidnei
Gonçalves........................................................................
PAES LANDIM (PTB, PI e como Líder) – Posse
do Ministro José Antônio Dias Toffoli no Tribunal Superior
Eleitoral. Competência jurídica do magistrado. Repúdio
às insinuações de órgãos da imprensa contra a companheira do Ministro Dias Toffoli, advogada Roberta
Rangel. Idoneidade moral e intelectual da causídica.
Entrevista concedida pelo ex-Ministro Delfim Netto ao
jornal Brasil Econômico, a respeito da importância da
atuação do Supremo Tribunal Federal...........................
OZIEL OLIVEIRA (PDT, BA – Pela ordem) –
Realização da Bahia Farm Show, feira de tecnologia agrícola, no Município de Luís Eduardo Magalhães, Estado da Bahia. Anúncio pelo Ministro da
Integração Nacional Fernando Bezerra Coelho de
liberação de recursos para combate aos efeitos da
seca na Região Nordeste. Apresentação de emenda
orçamentária para construção de posto de saúde
no Município de Luís Eduardo Magalhães.............
DARCÍSIO PERONDI (PMDB, RS – Pela ordem) – Defesa da retirada de dispositivos da Medida Provisória nº 568, de 2012, favoráveis à redução
salarial de profissionais médicos............................
PADRE TON (PT, RO – Pela ordem) – Realização de seminário no Município de São Gabriel
da Cachoeira, Estado do Amazonas, pela Comissão
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Especial destinada ao exame do Projeto de Lei nº
1.610, de 1996, sobre a exploração e o aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas.
Realização de audiências públicas nos Estados do
Pará, Roraima e Amapá para debate de projeto de
mineração. Manifesto no Estado de Rondônia a favor
do cumprimento da Emenda Constitucional nº 60, de
2009, sobre a inclusão de servidores civis e militares
do ex-Território Federal de Rondônia nos quadros da
União Federal. Apelo à Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, de atendimento
ao pleito dos funcionários rondonienses..................
PRESIDENTE (Luiz Couto) – Compromisso
regimental e posse do Deputado RICARDO ARCHER (PMDB, MA)................................................
IZALCI (Bloco/PR, DF) – Manifestações de
boas-vindas ao Deputado Ricardo Archer. Avanços
na votação do novo Plano Nacional de Educação –
PNE. Lançamento da Frente Parlamentar do Entorno
do Distrito Federal. Expectativas quanto à execução
do PAC do Entorno. Defesa da criação de fundo
especial para recuperação da infraestrutura e da
segurança do Entorno. Protesto contra a extinção
pelo Governo do Distrito Federal do programa de
incentivo aos produtores de leite............................
ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV, SP e como
Líder) – Necessidade de adoção pela Câmara dos Deputados de ações para a garantia da oferta de educação
pública de qualidade. Defesa da distribuição de royalties de petróleo aos Estados e Municípios brasileiros
em percentuais proporcionais às respectivas áreas de
preservação ambiental. Realização do VIII Encontro de
Formação e Articulação dos Povos Indígenas de São
Paulo. Precariedade do atendimento à saúde indígena
no Estado de São Paulo e no País. Elevada taxa de
mortalidade infantil entre os povos ianomâmis, xavantes e kaiapós. Apelo ao Ministro da Saúde Alexandre
Padilha no sentido de fortalecimento da Secretaria
Especial de Saúde Indígena – SESAI...........................
RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB, CE
– Pela ordem) – Transcurso do Dia Mundial Sem
Tabaco. Comprometimento do orador com as ações
de combate ao tabagismo......................................
ERIKA KOKAY (PT, DF – Pela ordem) – Protesto
contra a submissão da mulher ao consentimento do
cônjuge para a realização da cirurgia de laqueadura
de trompas. Adoção pela Casa de ações para reversão
do quadro de subalternização da mulher no País......
LUIZ COUTO (PT, PB – Pela ordem) – Congratulações ao Governo Federal, em especial ao
Ministério da Educação, pelo lançamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao
Emprego – PRONATEC..........................................
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR, PE) – Desafios dos gestores municipais brasileiros no combate às
drogas, especialmente ao crack. Criação, pelo Governo
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Federal, de centros regionais de referência destinados
à prevenção do uso de crack e outras drogas, como
parte do Programa Crack, É Possível Vencer...............
CARLOS SOUZA (PSD, AM) – Encaminhamento de expedientes ao Ministério de Minas e Energia
e à Comissão de Minas e Energia da Casa, a respeito do fornecimento de energia elétrica a Municípios
amazonenses por meio do Linhão Tucuruí/Manaus..
JOÃO PIZZOLATTI (PP, SC) – Realização
de investimentos governamentais na construção
de açudes e projetos de irrigação em regiões atingidas pela estiagem, para garantia de renda aos
agricultores locais...................................................
WELITON PRADO (PT, MG) – Possibilidade
de suspensão, pelo Hospital e Maternidade Madrecor, do atendimento aos conveniados do Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais – IPSEMG, no Município de Uberlândia e
cidades da região. Apoio às demandas dos segurados do IPSEMG. Perplexidade ante a inexistência
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –
SAMU no Município de Uberlândia........................
VIII – Encerramento
4 – PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
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PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 183/2012 – Da Srª. Iriny Lopes – Trata dos
Princípios Gerais da Atividade Econômica acrescentando a pesquisa, produção e distribuição do etanol
e biodiesel ao art. 177 da Constituição Federal......
Nº 184/2012 – Do Sr. Sebastião Bala Rocha
– Dispõe sobre a competência concorrente da Advocacia na orientação jurídica e defesa, em todos
os graus, dos necessitados....................................
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PROJETOS DE LEI
Nº 3.988/2012 – Do Sr. Celso Maldaner –
Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação,
nos rótulos das embalagens de pescado congelado
glaciado comercializado no Brasil, do peso líquido
e do peso desglaciado do produto. ........................
Nº 3.989/2012 – Do Sr. Márcio Macêdo – Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
que “Estabelece normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências”, determinando
que parcela mínima dos computadores pessoais
e aparelhos de telefonia fixa e móvel fabricados e
comercializados no País deverá dispor de teclado
adaptado para leitura em linguagem Braille...........
Nº 3.990/2012 – Do Sr. Taumaturgo Lima –
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
obrigar a divulgação de número de telefone para
denúncia de irregularidades em veículos de condução de escolares............................................
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Nº 3.991/2012 – Da Comissão de Legislação Participativa – Altera a redação do Art. 614 e
§1º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
dando vigência imediata às convenções ou acordos coletivos de trabalho......................................
Nº 3.992/2012 – Da Srª. Aline Corrêa – Estabelece cota mínima para a contratação obrigatória
de artistas de baixa renda e de artistas idosos de
baixa renda nas produções audiovisuais financiadas por recursos públicos.......................................
Nº 3.993/2012 – Do Sr. Ângelo Agnolin –
Acrescenta parágrafo ao art. 62 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases
da educação nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Língua Brasileira de Sinais
– Libras, na formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação básica.........
Nº 3.994/2012 – Do Sr. Ângelo Agnolin –
Autoriza o Poder Executivo a criar Escola Técnica
Federal no município de Tocantinópolis, no Estado
do Tocantins............................................................
Nº 3.995/2012 – Do Senado Federal – Acrescenta art. 197-A à Consolidaçào das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para considerar insalubre e
penosa a atividade profissional dos empregados em
serviços de limpeza, asseio, conservação e coleta
de lixo, e para dar outras providências...................
Nº 3.996/2012 – Do Senado Federal – Altera o
§ 3º do art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor), para tornar
rápida a comunicação das correções de informações
dos consumidores aos destinatários dos bancos de
dados e dos cadastros de consumidores.................
Nº 3.997/2012 – Do Senado Federal – Altera
as Leis nº 8.212 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
para incluir o catador de material reciclável como
segurado especial da Previdência Social...............
Nº 3.998/2012 – Do Senado Federal – Altera
a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que “dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência
à saúde”, para incluir os tratamentos antineoplásicos de uso oral entre as coberturas obrigatórias...
Nº 3.999/2012 – Do Senado Federal – Acrescenta art. 29-A à Lei nº 12.350, de 20 de dezembro
de 2010, e estabelece que, para a fruição dos benefícios fiscais relativos à realização da Copa das
Confederações Fifa 2013, da Copa do Mundo Fifa
2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio
2016, a pessoa jurídica deverá destinar o percentual
mínimo de 5% (cinco por cento) dos seus cargos a
pessoas com deficiência.........................................
Nº 4.000/2012 – Do Senado Federal – Dispõe sobre a possibilidade de amortização ou liquidação antecipada de operações de crédito e
de arrendamento mercantil.................................
Nº 4.001/2012 – Do Senado Federal – Acrescenta parágrafos ao art. 482 da Consolidação das
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Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar o
abandono de emprego............................................

19940

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 577/2012 – Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova o ato
que autoriza a Associação Assistencial Dois de Julho
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Mata de São João, Estado da Bahia...
Nº 578/2012 – Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Cidade Araçatuba Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no
Município de Araçatuba, Estado de São Paulo......
Nº 579/2012 – Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – Aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Sociedade
Rádio Carijós Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais...
Nº 580/2012 – Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – Aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte para Evitar a Dupla Tributação
de Salários, Ordenados e outras Remunerações
Auferidas por Membro de Tripulação de Aeronave
Operada em Tráfego Internacional, assinado em
Brasília, em 2 de setembro de 2010.......................
Nº 581/2012 – Da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional – Aprova o texto
do Acordo sobre a Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica,
assinado em Bruxelas, em 4 de outubro de 2009. .
Nº 582/2012 – Do Sr. Bernardo Santana de
Vasconcellos – Susta a aplicação do disposto no
art. 7º, § 3º, VI, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio
de 2012. .................................................................
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19941

19942

INDICAÇÕES
Nº 2.965/2012 – Do Sr. Rogério Peninha Mendonça – Sugere ao Ministério da Pesca e Aquicultura
e ao Ministério do Meio Ambiente edição de norma específica, estabelecendo períodos de defeso
cientificamente fundamentados para as diferentes
espécies de camarão que ocorrem no País, e a re-

vogação da Instrução Normativa nº 189, de 23 de
setembro de 2008, do Ibama. ................................
Nº 2.966/2012 – Do Sr. Romário – Sugere o envio de Indicação ao Poder Executivo, relativa à inclusão
da ocupação de cuidador de pessoa com deficiência
na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO........
Nº 2.967/2012 – Do Sr. João Dado – Sugere
ao Ministério da Educação que seja criado o Campus do Instituto Federal do Paraná no Município de
Loanda, no Estado do Paraná................................
Nº 2.968/2012 – Da Srª. Perpétua Almeida – Sugere o envio de Indicação ao Poder Executivo, relativa
à inclusão de cidades acreanas nos locais do ENEM..
Nº 2.969/2012 – Do Sr. Mandetta – Sugere ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário que junto ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), realize a implantação de ações de saneamento básico, construção de redes de eletrificação
rural, e o apoio a projeto de fomento para população
dos Assentamentos Indaiá I, II, III e IV, no município
de Aquidauana em Mato Grosso do Sul...................
Nº 2.970/2012 – Do Sr. Mandetta – Sugere ao
Ministério da Saúde que junto à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), realize a implantação de
ações de saneamento básico nos Assentamentos
Indaiá I, II, III e IV, no município de Aquidauana
em Mato Grosso do Sul........................................
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REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO
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19949

Nº 2.337/2012 – Da Comissão de Finanças e
Tributação – Solicita seja encaminhado pedido de
informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda
relativas à estimativa da renúncia de receita decorrente do Projeto de Lei n° 1.068/2011, de autoria
do Dep. Ricardo Izar...............................................
Nº 2.338/2012 – Da Srª. Carmen Zanotto –
Solicita informações do Sr. Antonio de Aguiar Patriota, Ministro de Estado das Relações Exteriores,
sobre crime contra mulheres no Uzbequistão........

19967

19967

REQUERIMENTOS
19949

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 135/2012 – Do Sr. Walter Feldman – Acrescenta os arts. 111-A, 111-B e 111-C ao Regimento
Interno, para prever a possibilidade de designação
de comissão de juristas para elaborar estudo sobre
questões de ordem constitucional ou para apresentar
anteprojeto de emenda à Constituição ou de código,
e dá outras providências.........................................
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Nº 5.285/12 – Do Senhor Deputado Antonio
Brito, requer a criação da Frente Parlamentar pela
luta contra a Tuberculose. ......................................
Nº 5.315/12 – Do Senhor Deputado Afonso
Florence, requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Populações Extrativistas
e dos Povos e Comunidades Tradicionais. ............
Nº 5.422/2012 – Do Sr. Mauro Benevides –
Sessão Solene 50º Ano Colegio Sagrado Coração
de Maria – Brasilia DF............................................
Nº 5.423/2012 – Do Sr. André Figueiredo –
Requer regime de urgência para apreciação de
proposição..............................................................
Nº 5.424/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer,
nos termos regimentais apontados, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei nºs 1.140, de 2011 e
5.244, de 2009........................................................
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Nº 5.425/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 1.150, de 2011
com o Projeto de Lei nº 3.509, de 2012.................
Nº 5.426/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nºs 3.662 e 3.129,
ambos de 2012.......................................................
Nº 5.427/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nºs 2.272 e 2.967,
ambos de 2011.......................................................
Nº 5.428/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer,
nos termos regimentais apontados, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei nº 3.024, de 2008, com
o Projeto de Lei nº 1.069, de 1983.........................
Nº 5.429/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer,
nos termos regimentais apontados, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei nº 4.296, de 2008, com
o Projeto de Lei nº 1.069, de 1983.........................
Nº 5.430/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 2.074, de 2011
com o Projeto de Lei nº 2.313, de 2011.................
Nº 5.431/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer,
nos termos regimentais apontados, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei nºs 3.504, de 2012 e
2.445, de 2011........................................................
Nº 5.432/2012 – Do Sr. Vieira da Cunha – Requer a instalação de Comissão Especial destinada
a proferir parecer à PEC 06, de 2011. ...................
Nº 5.433/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer,
nos termos regimentais apontados, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei nºs 4.269, de 1998 e
3.186, de 2012........................................................
Nº 5.434/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer,
nos termos regimentais apontados, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei nºs 2.315, de 2011 e
3.518, de 1989........................................................
Nº 5.435/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nºs 120, de 2011
e 3.518, de 1989.....................................................
Nº 5.436/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nºs 226, de 2007
com o Projeto de Lei nº 2.342, de 2011.................
Nº 5.437/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer,
nos termos regimentais apontados, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei nºs 2.681, de 2011 (e
seu apenso) com o Projeto de Lei nº 29, de 1991..
Nº 5.438/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer, nos termos regimentais, a tramitação conjunta
do Projeto de Lei nº 683, de 2011 com o Projeto de
Lei nº 4.906, de 2001..............................................
Nº 5.439/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer, nos termos regimentais, a análise pela Co-
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missão de Finanças e Tributação do Projeto de Lei
nº 2.847, 2011, além das Comissões constantes
em seu despacho inicial. .......................................
Nº 5.440/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer,
nos termos regimentais, a tramitação conjunta do
Projeto de Lei nº 3.833, de 2012 com o Projeto de
Lei nº 4.296, de 2008..............................................
Nº 5.441/2012 – Do Sr. Paes Landim – Requer,
nos termos regimentais, a tramitação conjunta do
Projeto de Lei nº 3.745, de 2012 com o Projeto de
Lei nº 4.501, de 2001..............................................
Nº 5.442/2012 – Da Srª. Carmen Zanotto –
Requerimento de urgência para apreciação do Projeto de Lei n° 2.295, de 2000, que dispõe sobre a
Jornada de Trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e
Auxiliares de Enfermagem......................................
Nº 5.443/2012 – Do Sr. Flaviano Melo – Requer inclusão na Ordem do Dia da Proposta de
Emenda a Constituição nº 54/1999, que “dispõe do
pessoal em exercício, que não tenha sido admitido
por concurso público, estável ou não, passa a integrar quadro temporário em extinção à medida que
vagarem os cargos ou empregos respectivos.” .....
Nº 5.444/2012 – Do Sr. Júlio Delgado – Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 120, de 2011
com o Projeto de Lei nº 1.069, de 1983.................
Nº 5.445/2012 – Da Srª. Erika Kokay – Requer
a revisão do despacho proferido em 08/05/2012,
que determinou a distribuição do Projeto de Lei nº
3754, de 2012, para manifestação da Comissão de
Finanças e Tributação (Art. 54 RICD).....................
Nº 5.446/2012 – Do Sr. Marco Tebaldi – Requer a
convocação de sessão solene da Câmara dos Deputados para o dia 29 de outubro de 2012, às 10h00min...
Nº 5.447/2012 – Do Sr. Ângelo Agnolin – Requer inclusão na Ordem do Dia do PL nº 4.622, de
2004 que “altera a Lei nº 16 de dezembro de 1971,
para a fixação do conceito da modalidade operacional das cooperativas de trabalho”. ....................
Nº 5.448/2012 – Do Sr. Newton Lima – Requer
nos termos do art. 117, inciso XIX do Regimento
Interno, Voto de Louvor à APAE de São Carlos pelo
transcurso de seus 50 anos de profícuo trabalho
realizado em favor das pessoas com deficiência...
Nº 5.449/2012 – Do Sr. Romário – Requer a
inclusão de proposição na Ordem do Dia...............
Nº 5.450/2012 – Do Sr. Bonifácio de Andrada
– Requer desapensamento do PL nº n° 2.307 de
2011, de autoria do Deputado Bonifácio de Andrada,
ora apensado ao PL nº 6.775 de 2006, de autoria
do Deputado Fernando Coruja...............................
Nº 5.451/2012 – Do Sr. Walter Tosta – Requer
a aprovação de Moção de Congratulações pelo aniversário do Bispo Manoel Ferreira, presidente da
Convenção Nacional das Assembleias de Deus –
Ministério de Madureira..........................................
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Nº 5.452/2012 – Do Sr. Bruno Araújo – Requer
a apensação do Projeto de Lei nº 6964, de 2010,
ao Projeto de Lei nº 7.419, de 2006.......................
Nº 5.453/2012 – Do Sr. Guilherme Campos
– Requer, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei nº 7.206, de 2010 com
o Projeto de Lei nº 7.212, de 2010.........................
Nº 5.454/2012 – Do Sr. Giovani Cherini – Requeiro a convocação de Sessão Solene da Câmara
dos Deputados para o Dia 18 de Setembro de 2012,
terça-feira, às 10h, Em Homenagem a Epopeia Farroupilha e o Estado do Rio Grande do Sul.............
5 – DESPACHOS DO PRESIDENTE
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19889

19889

19990

PROPOSIÇÕES
PEC nº 177/2012, PLP nº 166/2012, PLP nº
174/2012, PLP nº 178/2012, PLP nº 179/2012,
PLP nº 180/2012, PL nº 3769/2012, PL nº
3843/2012, PL nº 3868/2012, PL nº 3869/2012,
PL nº 3870/2012, PL nº 3871/2012, PL nº
3872/2012, PL nº 3873/2012, PL nº 3875/2012,
PL nº 3876/2012, PL nº 3877/2012, PL nº 3878/2012,
PL nº 3879/2012, PL nº 3880/2012, PL nº 3881/2012,
PL nº 3882/2012, PL nº 3884/2012, PL nº 3885/2012,
PL nº 3886/2012, PL nº 3887/2012, PL nº 3888/2012,
PL nº 3889/2012, PL nº 3890/2012, PL nº 3891/2012,
PL nº 3892/2012, PL nº 3893/2012, PL nº 3894/2012,
PL nº 3895/2012, PL nº 3896/2012, PL nº 3897/2012,
PL nº 3898/2012, PL nº 3899/2012, PL nº 3901/2012,
PL nº 3904/2012, PL nº 3905/2012, PL nº 3909/2012,
PDC nº 573/2012, PDC nº 574/2012, PDC nº
575/2012, PRC 134/2012, INC nº 2948/2012,
INC nº 2949/2012, INC nº 2950/2012, INC nº
2951/2012, INC nº 2952/2012, INC nº 2953/2012,
INC nº 2954/2012, INC nº 2955/2012, INC nº
2956/2012, INC nº 2957/2012, INC nº 2958/2012,
INC nº 2959/2012, INC nº 2960/2012, INC nº
2961/2012, INC nº 2962/2012, INC nº 2963/2012,
REC 146/2012, REQ nº 5119/2012, REQ nº
5157/2012, REQ nº 5178/2012, REQ nº 5186/2012,
REQ nº 5245/2012, REQ nº 5281/2012. ...............
6 – DECISÕES DA PRESIDÊNCIA
– Arquive-se, nos termos do art. 133 do RICD,
o PL nº 1.928/11.....................................................
– Arquive-se, nos termos do § 4º do artigo 58
do RICD, o PL nº 6.182/09.....................................
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COMISSÕES
7 – ATA
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, , 28ª Reunião (Ordinária), em 30-5-12. ...
8 – DESIGNAÇÃO
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em 31-5-12......

9 – PARECERES
PEC nº 42-A/2011, PEC nº 111-B/2011,
PL nº 45-E/1999, PL nº 2536-B/2007, PL nº 4364B/2008, PL nº 5439-A/2009, PL nº 6319-C/2009,
PL nº 6830-B/2010, PL nº 240-A/2011, PL nº 628B/2011, PL nº 1322-A/2011, PL nº 1445-A/2011,
PL nº 3021-A/2011, PL nº 3496-A/2012.................
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SEÇÃO II

OFÍCIOS
Nº 3.607, 3.611 e 3.534, de 2012 – Do Supremo Tribunal Federal...........................................

Junho de 2012

10 – ATOS DO PRESIDENTE
Dispensar: Barbara de Freitas, Claudia Braga
Tomelin de Almeida, Claudio Ribeiro Paes, Cristiane
Costa Caexeta de Figueiredo, Fabricio Rocha de
Sousa, Izamara Rocha de Abreu, Jose Arimateia
de Oliveira Júnior, Jose Marcio Ribeiro da Costa,
Joseilson Gonçalves de Farias, Katiúcia Araujo
Gumieiro, Lourimar Rabelo dos Santos, Marcelo
Augusto Coelho da Silva, Mariana Baptista Brandt,
Wagner Primo Figueiredo Júnior............................
Designar: Antonio Geraldo Martins, Barbara
de Freitas, Claudio Ribeiro Paes, Felipe Lucas Gontijo, Geraldo Ermelindo de Castro, Izamara Rocha de
Abreu, José Antonio Torres Cortês, Jose Arimateia
de Oliveira Júnior, Jose Marcio Ribeiro da Costa,
Judite Martins, Juliana Aguiar de Carvalho Paiva,
Katiúcia Araujo Gumieiro, Marcelo Augusto Coelho
da Silva, Mariana Baptista Brandt, Patricia Cristina
Moura Pessoa Baena, Paula Moraes Bittar, Roberto
Marques Ribeiro, Wagner Primo Figueiredo Júnior..
Designar (substitutos): Aldo Matos Moreno,
Andre Fellipe Satas Majdalani, Bernadette Maria França Amaral Soares, Charles de Azevedo Lima, Christian
Ternes Arrial, Christiano Vitor de Campos Lacorte, Clarice de Freitas Lima, Danilo Borges da Cunha, Fabrício
Corrêa de Araújo Oliveira, Francisco Fernando dos Santos, Givaldo Lopes Rodrigues, Isa de Lima, Kelly Miriam
Pena, Lilian Alves Gomes, Luiz Fernando Pedretti de
Andrade, Marcelo Brandão Silva, Marizete Jose Soares de Oliveira, Miriam Bispo de Macedo, Nadia Lucia
das Neves Raposo, Nadia Teresinha Silva de Souza,
Nadia Teresinha Silva de Souza, Nilton Pinto Correa
Neto, Patricia Carvalho Ribeiro Lopes, Paulo Sergio
Silva dos Santos, Pedro Antonio de Paiva, Roberta de
Souza Arcoverde Alves, Sheila Soares Costa..............
11 – PORTARIAS Nº 32 e 33, de 2012 – Da
Primeira Secretaria, referentes ao credenciamento
de entidade de classe.............................................
12 – MESA
13 – LÍDERES E VICE-LÍDERES
14 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
15 – COMISSÕES
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SUPLEMENTO

20000

Portarias Nº 1/12, da Secretaria-Geral da
Mesa e 166/12, da Diretoria-Geral, sairão publicadas em suplemento a este Diário.
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SEÇÃO I

Ata da 148ª Sessão, Extraordinária, Matutina,
da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura,
31 de maio de 2012
Presidência dos Srs.: Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente. Inocêncio Oliveira,
3º Secretário. Manato, 2º Suplente de Secretário. Luiz Couto,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
ÀS 9 HORAS COMPARECEM À CASA
OS SRS.:
Marco Maia
Jorge Tadeu Mudalen
Geraldo Resende
Manato
Sérgio Moraes
Partido Bloco
RORAIMA
Francisco Araújo PSD
Total de Roraima: 1
PARÁ
Josué Bengtson PTB
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 6
AMAZONAS
Carlos Souza PSD
Francisco Praciano PT
Rebecca Garcia PP
Total de Amazônas: 3
RONDÔNIA
Mauro Nazif PSB
Total de Rondônia: 1
ACRE
Henrique Afonso PV PvPps
Total de Acre: 1
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
Lázaro Botelho PP
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO
Domingos Dutra PT
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão: 3
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Chico Lopes PCdoB
José Airton PT
Mauro Benevides PMDB
Total de Ceará: 4
PIAUÍ
Jesus Rodrigues PT
Júlio Cesar PSD
Total de Piauí: 2
PARAÍBA
Luiz Couto PT
Total de Paraíba: 1
PERNAMBUCO
Fernando Coelho Filho PSB
Severino Ninho PSB
Silvio Costa PTB
Vilalba PRB
Total de Pernambuco: 4
SERGIPE
Márcio Macêdo PT
Total de Sergipe: 1
BAHIA
Amauri Teixeira PT
Daniel Almeida PCdoB
José Carlos Araújo PSD
José Nunes PSD
Luiz Argôlo PP
Paulo Magalhães PSD
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Waldenor Pereira PT
Total de Bahia: 7
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PSD
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB
Jô Moraes PCdoB
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Luiz Fernando Faria PP
Marcos Montes PSD
Mauro Lopes PMDB
Newton Cardoso PMDB
Renzo Braz PP
Stefano Aguiar PSC
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Zé Silva PDT
Total de Minas Gerais: 17
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB
Paulo Foletto PSB
Total de Espírito Santo: 2

Ivan Valente PSOL
Keiko Ota PSB
Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB
Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB
Roberto Santiago PSD
Salvador Zimbaldi PDT
Walter Feldman PSDB
William Dib PSDB
Total de São Paulo: 16
MATO GROSSO
Carlos Bezerra PMDB
Eliene Lima PSD
Homero Pereira PSD
Valtenir Pereira PSB
Total de Mato Grosso: 4
GOIÁS
Heuler Cruvinel PSD
Íris de Araújo PMDB
João Campos PSDB
Leonardo Vilela PSDB
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Total de Goiás: 7

RIO DE JANEIRO
Arolde de Oliveira PSD
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB
Felipe Bornier PSD
Fernando Jordão PMDB
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB
Jair Bolsonaro PP
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM
Total de Rio de Janeiro: 15
SÃO PAULO
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Devanir Ribeiro PT
Dr. Ubiali PSB
Edinho Araújo PMDB
Gabriel Chalita PMDB
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PARANÁ
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
Cida Borghetti PP
Dilceu Sperafico PP
Edmar Arruda PSC
Eduardo Sciarra PSD
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB
Nelson Meurer PP
Nelson Padovani PSC
Osmar Serraglio PMDB
Total de Paraná: 11
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB
Onofre Santo Agostini PSD
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Total de Santa Catarina: 5
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Alexandre Roso PSB
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Danrlei De Deus Hinterholz PSD
Giovani Cherini PDT
Jeronimo Goergen PP
José Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Noé PSB
Onyx Lorenzoni DEM
Ronaldo Zulke PT
Vieira da Cunha PDT
Total de Rio Grande do Sul: 11

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Manato) – A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 128 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. AMAURI TEIXEIRA, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE
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Constituição Federal, para estabelecer a igualdade de
direitos trabalhistas entre os empregados domésticos
e os demais trabalhadores urbanos e rurais.
Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
Defiro. Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
Of. nº 596/2012/PSDB
Brasília, 31 de maio de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Desligamento de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência o desligamento
do Deputado Fernando Francischini, como membro
suplente, da Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao Projeto de Lei nº 3.538/12, que autoriza a
criação da empresa pública Amazônia Azul Tecnologias
de Defesa S.A – AMAZUL e dá outras providências.
Respeitosamente, – Deputado bruno Araújo,
Líder do PSDB.
Defiro. Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
Of. nº 597/2012 / PSDB

Ofício nº 15 /PLEN

Brasília, 31 de maio de 2012

Brasília, 30 de maio de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marcos Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de comunicar que estarei fora de Brasília no período de 31-5-2012 a 10-6-12. Nesta oportunidade o
Vice-Líder, Bohn Gass, ocupará interinamente a Liderança do Partido dos Trabalhadores.
Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Líder
do PT.

Assunto: Desligamento de Membro de Comissão.

Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
Of. nº 595/2012/PSDB
Brasília, 31 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência o desligamento do
Deputado Fernando Francischini, como membro titular,
da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 6.826/10, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas
pela prática de atos contra a administração pública,
nacional ou estrangeira a dá outras providências.
Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
Defiro. Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Of. nº 598 /2012 / PSDB

Assunto: Desligamento de Membro de Comissão.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência o desligamento
do Deputado Nelson Marchezan Junior, como membro suplente, da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
nº 478/10, que revoga o parágrafo único do art. 7º da

Brasília, 31 de maio de 2012

Assunto: Desligamento de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência o desligamento do
Deputado Fernando Francischini, como membro titular,
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da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 7.123/10, que institui a Estrada-Parque
Caminho do Colono, no Parque Nacional do Iguaçu.
Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
Defiro. Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 142–L-Democratas/12
Brasília, 31 de maio de 2012
Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a 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”, em vagas existentes.
TITULARES
Deputado Efraim Filho
Deputada Professora Dorinha
SUPLENTES
Deputado João Bittar
Deputado Luiz Carlos Setim
Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto, Líder do Democratas.
Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
OF. CCTCI-P/118/12
Brasília, 23 de maio de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação de proposição
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao
disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação,
por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 3.021/11.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Azeredo,
Presidente.
Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA
OF. nº 88 – PP/2012 – CCJC
Brasília, em 15 de maio de 2012
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: encaminhamento de proposição
Senhor Presidente,
Encaminho à Vossa Excelência, para as providências
regimentais cabíveis, Proposta de Emenda à Constituição
nº 42-A/2011, apreciada por este Órgão Técnico, nesta data.
Atenciosamente, – Deputado Ricardo Berzoini,
Presidente.
Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA
OF. nº 100 – PP/2012 – CCJC
Brasília, 22 de maio de 2012
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: encaminhamento de proposição
Senhor Presidente,
Encaminho à Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, Projeto de Lei nº 45-E/1999,
apreciado por este Órgão Técnico, nesta data.
Atenciosamente, – Deputado Ricardo Berzoini,
Presidente.
Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA
OF. nº 104 – PP/2012 – CCJC
Brasília, 22 de maio de 2012.
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: encaminhamento de proposição
Senhor Presidente,
Comunico à Vossa Excelência, em cumprimento ao
Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este Órgão
Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 6.319-C/2009.
Solicito à Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Ricardo Berzoini,
Presidente.
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Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Ofício nº 026 /2012 – P
Brasília, 14 de abril de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 240/2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apreciação do Projeto de Lei nº 240/2011, do Sr. Sandes
Júnior, que “Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 – Código de Defesa e Proteção do Consumidor”.
Solicito portanto autorizar a publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Eros Biondini,
Presidente em exercício.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Of. Pres. nº 117/12-CFT
Brasília, 23 de maio de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação de proposição
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este
Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 4.364/08.
Pelo exposto, solicito autorizar a publicação do
referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Antônio Andrade,
Presidente.
Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Of. Pres. nº 119/12-CFT
Brasília, 23 de maio de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação de proposição
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este
Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 6.830/10.
Pelo exposto, solicito autorizar a publicação do
referido projeto e do parecer a ele oferecido.
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Atenciosamente, – Deputado Antônio Andrade,
Presidente.
Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Of. Pres. nº 121/12-CFT
Brasília, 23 de maio de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação de proposição
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este
Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 2.536/07.
Pelo exposto, solicito autorizar a publicação do
referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Antônio Andrade,
Presidente.
Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL
Of.Pres – nº 200/12-CREDN
Brasília, 23 de maio de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Gabinete do Presidente Ed. Principal
Assunto: Comunica apreciação de Proposição.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências
regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 3.496, de
2012, foi apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.
Cordialmente, – Deputada Perpétua Almeida,
Presidenta.
Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Ofício nº 314/2012-P
Brasília, 23 de maio de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
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apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 1.322/11, e do Projeto de Lei nº 2.451/11 apensado.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
dos referidos projetos e do respectivo parecer.
Respeitosamente, – Deputado Mandetta, Presidente.
Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Ofício nº 315/2012-P
Brasília, 23 de maio de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 5.439/09, e do Projeto de Lei nº 6.375/09 apensado.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
dos referidos projetos e do respectivo parecer.
Respeitosamente, – Deputado Mandetta, Presidente.
Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Ofício nº 317/2012-P
Brasília, 23 de maio de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao
disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 628/11.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, – Deputado Mandetta, Presidente.
Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Ofício nº 318/2012-P
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Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 1.445/11.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, – Deputado Mandetta, Presidente.
Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
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”
(PEC nº 111/11 – Servidores dos ex-Territórios)
Ofício nº 38/12- Pres.
Brasília, 29 de maio de 2012
Exmo. Sr.
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Publicação – PEC nº 111-A/2012
Senhor Presidente,
Em reunião ordinária realizada hoje, a 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”,
aprovou o Parecer do Relator, Deputado Luciano Castro.
Assim, solicito a Vossa Excelência a publicação
da referida matéria, na forma regimental.
Atenciosamente, – Deputado Luiz Carlos,
Presidente.
Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício de Licença do Titular (LTS e LIP, consecutivamente)
Ofício n° 49/2012
Brasília, 1º de junho de 2012

Brasília, 23 de maio de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Requer licença do mandato parlamentar
Senhor Presidente,
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Nos termos do artigo 56, inciso II e § 1°, da CF
c/c os artigos 235, inciso II e III, e 236, todos do RICD,
requeiro a Vossa Excelência licença para tratamento
de saúde por 1 dia somente no dia 31-5-2012, conforme atestado médico em anexo e, consecutivamente, a
partir de seu término, licença para tratar de interesse
particular por 120 dias, a partir do dia 1º-6-2012 até
o dia 28-9-2012, totalizando 121 dias de afastamento
do mandato parlamentar.
Respeitosamente, – Deputado Cleber Verde.
Considere-se afastado, nos termos do
artigo 56, inciso II, § 1°, da CF, c/c os artigos
235, incisos II e III, e 236, todos do RICD, em
31 de maio de 2012, a partir das 17h. Após,
convoque-se o respectivo suplente. Ao Senhor
Diretor-Geral. Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº /2012
Brasília, 31 de maio de 2012
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Aceita assumir mandato parlamentar
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,
comunico-lhe que aceito assumir o mandato de Deputado Federal, na qualidade de Suplente, pelo Estado
do Maranhão, nos termos do artigo 56, § 1°, da CF, a
partir desta data.
Respeitosamente, – Deputado Ricardo Ceppas
Archer.
Publique-se, nos termos do artigo 56, §
1°, da CF. Ao Senhor Diretor‑Geral.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Eu gostaria de pedir a colaboração dos colegas,
nossos pares, porque há muitos oradores para falar
por 1 minuto. Se não cumprirmos este tempo de 1
minuto, vai haver problemas, porque não vai dar para
todos falarem.
Com a palavra o Deputado Amauri Teixeira.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estivemos ontem no Ministério da Justiça e saímos de
lá muito satisfeitos. Primeiro, porque há o compromisso do Ministro da Justiça, Eduardo Cardozo, de enviar
para esta Casa os projetos de lei que criam os cargos
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e estruturam a Defensoria Pública e de convocar os
150 aprovados em concurso.
De acordo com a palavra do Secretário de Reforma do Judiciário, este é o ano da Defensoria. No ano
passado, a Presidenta Dilma se preocupou, no que diz
respeito ao Ministério da Justiça, em fortalecer as fronteiras e criar uma estrutura de segurança para grandes
eventos. Este, porém, segundo o Secretário, é o ano
do fortalecimento da Defensoria Pública.
Por isso, queremos parabenizar o Ministro José
Eduardo Cardozo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará completou, no último sábado, 59 anos
de fundação, tendo sido seu 1º presidente o jurista
Paulo Bonavides, então militando em O Povo, de cujo
Conselho Editorial passou a fazer parte, anos depois,
como figura exponencial das nossas letras jurídicas,
desfrutando de conceito internacional.
Tendo sido, igualmente, dos primeiros a ingressar naquela entidade, permaneço até hoje assinando
coluna em órgão de nossa imprensa e aqui, no Jornal de Brasília, em plena Capital da República, numa
vocação que me compele a assinar coluna em jornais
de Fortaleza e, aos sábados, no Jornal de Brasília,
numa abordagem de questões políticas da atualidade,
numa linha de imparcialidade.
Recordo que, ao tempo da jornalista Yvonete
Maia, ali estive algumas vezes participando de assembleias e de outros debates sobre itens palpitantes, levando, em muitas ocasiões, o pensamento da entidade
para ajustá-lo a matérias em trâmite nas duas Casas
do Congresso Nacional, em sintonia, igualmente, com
associações, como a tradicional Associação Cearense
de Imprensa – ACI, desde os tempos dos saudosos
Perboyre e Silva e Stênio Azevedo.
Seguidas vezes ocupei a tribuna para discorrer
sobre assuntos relevantes, a exemplo da liberdade de
imprensa, item fundamental da estrutura democrática,
inclusive quando dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, de cuja Mesa Diretora fiz parte, antecedido apenas pelo extraordinário brasileiro Ulysses
Guimarães, a quem se atribui a condição de autêntico
reconstrutor do Estado Democrático de Direito.
Durante, pois, todo este lapso de tempo, mantenho-me vinculado às linhas programáticas do nosso sindicato, ajudando-o, de todas as formas, a fazer
prevalecentes as suas diretrizes, em defesa dos legítimos interesses de muitos dos colegas, afinados,
coerentemente, com os nossos sentimentos de cabal
cumprimento de deveres essenciais para com a opi-
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nião pública brasileira, primordialmente os vinculados
aos direitos de cidadania.
As quase seis décadas de existência do nosso
sindicato merece, portanto, especial registro desta Casa
Legislativa, como forma de estimular as atuais gerações
a manter vivas as normas estatutárias até aqui assentadas firmemente e observadas por quantos devem manter
vínculo com os principais elementares de democracia
de que a imprensa, sem favor, é peça indispensável.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Município de São João da Barra, no norte do
Estado do Rio de Janeiro, está sediando a construção
do maior projeto portuário do Brasil, talvez do mundo.
Refiro-me ao Porto do Açu.
E o Partido da República, preocupado com o desenvolvimento que se avizinha, está lançando como
candidato à Prefeitura da cidade Betinho Dauaire, que
já foi Prefeito por duas vezes, é um político preparado
e jamais vai envolver aquele Município numa aventura.
Portanto, sabendo da importância do Município
de São João da Barra no contexto daquela região, nós
fomos buscar um dos melhores quadros do Partido
da República para que seja o futuro Prefeito de São
João da Barra.
Muito obrigado.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, quero novamente fazer
um alerta sobre os absurdos que a dita comissão de
notáveis está propondo na reforma do Código Penal,
no Senado Federal.
Depois de propor o absurdo da legalização dos
prostíbulos e de colocar no Código Penal também o
PL nº 122, aquele da homofobia, essa comissão dita
de notáveis está propondo a legalização das drogas
no País. Mais ainda: diz a Comissão que portar uma
quantidade de drogas até o equivalente a 5 dias de
consumo não é tráfico.
Vamos, daqui a pouco, procurar os especialistas para saber quanto uma pessoa pode consumir de
cocaína, de maconha e outras drogas por dia, multiplicar por 5, e cada um poderá montar sua empresa
de entrega em domicílio de cocaína e maconha. Fica
o alerta a esta Casa.
Já tivemos uma comissão de notáveis por ocasião
da Constituinte, e foi para o lixo o seu trabalho, como,
de fato, deveria ter ido. O trabalho dessa comissão de
notáveis da Comissão do Senado tem de ir para o lixo
também, porque é uma afronta à dignidade, à família,
aos bons costumes e à religiosidade, Sr. Presidente! O
SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA.) – Sr. Presidente,
quero cumprimentar a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, as Federações e os Sindicatos dos
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Trabalhadores Rurais, que ontem realizaram mais um
Grito da Terra, em Brasília, mobilizando trabalhadores
rurais e produtores da agricultura familiar de todo o
País, como de costume, trazendo a sua pauta para o
Executivo e para o Legislativo.
Um dos elementos centrais da discussão ontem
foi exatamente a valorização da deliberação que fizemos aqui, aprovando a PEC que combate o trabalho
escravo, além de tratar dos temas tradicionais: mais
crédito, mais investimentos, mais garantia para a aquisição dos produtos da agricultura familiar e a seca do
Nordeste, que cria a necessidade de ações urgentes
do ponto de vista estruturante e do ponto de vista das
ações emergenciais.
Parabéns a todos!
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado,
nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Concedo a palavra ao Deputado Otoniel Lima.
O SR. OTONIEL LIMA (PRB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não poderíamos deixar passar a oportunidade do
Dia da Imprensa, celebrado no dia 1º de junho, para
encarecer o papel crucial da instituição na consolidação da democracia brasileira.
Desde sua criação, no século XV, a imprensa tem
desempenhado função definitiva na transformação das
estruturas sociais. A própria transição para a Era Moderna não teria sido possível sem a disseminação do
acesso à informação, marcada pela invenção de Gutenberg e continuamente aperfeiçoada e desenvolvida
até os dias de hoje.
No Brasil, o primeiro órgão de imprensa oficial foi
o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, criado por D. João
VI em setembro de 1808. Antes dele, porém, o Correio
Braziliense já circulava como jornal independente, à
margem dos interesses da Coroa. Sendo o primeiro
periódico livre do Brasil, a data de seu lançamento, 1º
de junho, foi oficialmente declarada, em 1999, Dia da
Imprensa no País.
Desde a Independência, passando pela instalação da República, o Estado Novo, o regime militar e a
restauração do Estado de Direito, a imprensa tem sido
verdadeiro baluarte de sustentação das liberdades democráticas em nosso País. Informando, fiscalizando,
esclarecendo e mobilizando, a imprensa brasileira vem
construindo uma história de responsabilidade e engajamento, coragem e independência, que nada fica a
dever à imprensa das grandes democracias do mundo.
Não temos pejo em afirmar que sem ela não
teríamos realizado as grandes conquistas sociais e
econômicas dos últimos 20 anos. O Brasil contemporâneo, que hoje encontra assento na cúpula mundial e
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se projeta como uma das grandes potências do século
XXI, é, sem dúvida, tributário de sua imprensa livre,
qualificada e independente.
De fato, para realizar-se plenamente, a imprensa
deve comprometer-se de modo integral com a democracia constitucional e com o aperfeiçoamento institucional do País. Por meio dela, deve-se estabelecer a
cena propícia ao debate, com vistas à promoção das
mudanças e avanços da sociedade, seja política ou
socialmente.
Nesse processo, como testemunha privilegiada
da história, o jornalista comprometido com os ideais
de sua profissão é agente insubstituível na construção
nacional. Formador da opinião pública, o profissional
de imprensa tem função social indispensável e bem
definida. Cingido pelo dever de isenção da notícia e
movido pela ambição da credibilidade, desempenha
seu papel de informar, interpretar e analisar os fatos,
oferecendo ao público elementos que estimulam a
consciência crítica, o exercício da cidadania, a participação nos destinos nacionais. Nessa medida, é
agente público da maior relevância, ao qual devem ser
garantidos prestígio, respeitabilidade e as melhores
condições de trabalho.
Por outro lado, assim como deve estar atenta à
divulgação dos valores culturais, abrindo espaço para
a manifestação popular e a consolidação da identidade
nacional, a imprensa deve-se manter pautada pelo respeito à pluralidade de ideias, em exercício permanente de tolerância e apreço à diversidade. Desse modo,
garante a participação democrática, a valorização do
debate, o enriquecimento de todas as formas do pensamento e expressão.
Finalmente, gostaríamos de lembrar que, ao tempo em que se multiplicam, no limite do inimaginável, as
possibilidades oferecidas pelas tecnologias da comunicação, multiplicam-se as frentes de trabalho do profissional de imprensa. Nessa mesma medida, amplia-se
seu horizonte de responsabilidades individuais, sociais
e políticas, inclusive na democratização do acesso à
informação. Avulta seu papel na construção de um
mundo mais justo e solidário, de uma economia sustentável e realmente globalizada, de seres humanos
livres, emancipados e preservados em seus direitos
como pessoas humanas e cidadãos.
Sr. Presidente, por todo o exposto, evidencia-se
que a imprensa livre é um valor democrático. Controlada ou comprometida com interesses de grupo, perde
completamente a função insubstituível que mantém na
sociedade. Daí a necessidade de se manter incólume
a liberdade de expressão, como pilar da democracia
e da verdadeira soberania nacional.
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Nossos cumprimentos a todos os jornalistas e
órgãos de imprensa brasileiros, com nosso reconhecimento pela tradição de qualidade, credibilidade, compromisso com a notícia e, sobretudo, pela história de
atuação inabalável em favor de nossa democracia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, queremos registrar que
participamos ontem de manifestação na Esplanada
dos Ministérios contra o projeto de lei do ato médico. O
PSOL, aliás, foi o único partido a se pronunciar contrariamente a esse projeto, que estabelece as prerrogativas dos médicos no campo da saúde em nosso País.
A referida proposta é reprovada por todos os outros setores da saúde pública e da saúde no geral, porque atropela as funções das demais profissões dentro
do mesmo campo. Mais do que isso: não supera uma
lógica verticalista, e precisamos ter a transversalidade e a interdisciplinaridade das tarefas da saúde em
nosso País.
Por isso, Sras. e Srs. Deputados, o nosso apoio
contra o ato médico no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado,
nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra
o Deputado Paulo Foletto, do PSB do Espírito Santo.
O SR. PAULO FOLETTO (PSB-ES. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, às vésperas da Rio+20, a
indústria brasileira resiste em reduzir em 5%, até 2020,
as emissões de gases que causam o efeito estufa,
segundo proposta do Ministério do Desenvolvimento.
Para alcançar as metas acordadas na última conferência do clima, o Brasil precisa elevar o consumo de
etanol, considerado uma fonte de energia mais limpa.
O aumento do consumo da gasolina é um dos principais desafios, pois está na contramão do crescimento
projetado para venda do uso do etanol. Isso está no
jornal O Estado de S.Paulo de ontem.
Em compensação, a redução do desmatamento
é um dos triunfos da redução das emissões de carbono. O abate das florestas é a maior fonte de emissões
de gases de efeito estufa no Brasil.
Por isso, a nossa meta é bem possível de ser
alcançada, já que nós diminuímos o desmatamento:
de 27.772 km2, em 2004, para 6.238 km2, em 2011.
Parabéns ao INPE e ao Governo Federal, que têm
conseguido diminuir o desmatamento na Amazônia!
A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, a CPMI do enfrentamento à violência doméstica parte hoje para visitar o
sexto Estado, que é o segundo em violência: Alagoas.
Neste sentido, nós queremos reafirmar que nos
indignam os fatos acontecidos no meu Estado de Mi-
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nas Gerais, como o ataque que culminou no assassinato de uma mulher, e o de uma outra, esfaqueada
na cidade de Frutal, o que demostra a necessidade
da ação da CPMI.
Aproveito para deixar registrado nos Anais desta
Casa o registro desses acontecimentos.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais duas
mulheres foram assassinadas nesta semana em Minas
Gerais. Uma delas, que morreu ontem, estava internada em estado desesperador no Hospital de Pronto
Socorro, com queimaduras gravíssimas depois de ser
agredida pelo marido que lhe jogou um galão de gasolina e ateou fogo em seu corpo. Isto em plena área
central de Belo Horizonte! Segundo relatam testemunhas, eles estiveram discutindo num ponto de ônibus
da avenida dos Andradas – nome que a Avenida do
Contorno ganha em alguns pontos. Esses atos de barbárie colocam o Brasil em sétimo lugar no ranking de
homicídios contra mulheres. Na verdade, a cada dia
deparamos com uma forma mais insidiosa, extrema de
crime, pois carregado de ódio e cruel. São homens investindo contra ex-namoradas, ex-companheiras, contra
mulheres com que já conviveram ou ainda convivem. É
gente que não aceita a separação, que prefere matar
a pagar pensão para filhos, a ver a ex começando vida
nova, novo relacionamento. Pois aquele homem foi até
um posto de combustível, nas proximidades, comprou
a gasolina e cometeu o crime, fugindo em seguida. E
ele teria mirado a cabeça e a região genital ao jogar
o combustível.
A outra mulher a que me referi teria sido assassinada pelo namorado com uma facada no peito, na
cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro. Ela estava viva
quando foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
O homem está preso, mas o crime já foi consumado.
Estamos fazendo uma ampla e minuciosa investigação nacional para apurar as razões da violência contra mulher, levantar os equipamentos e as estruturas
humana e física disponibilizadas para a vigência plena
da Lei nº 11.340/2006, a nossa Lei Maria da Penha.
Trata-se da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
(CPMI) da qual sou Presidente, instalada em razão
dessa barbárie que coloca o Brasil em sétimo lugar
no ranking de homicídios contra mulheres. A verdade
é que a cada dia nos deparamos com uma forma mais
insidiosa, extrema de crime, pois carregado de ódio e
cruel. São homens investindo contra ex-namoradas,
ex-companheiras, contra mulheres com que já conviveram ou ainda convivem. Trata-se de gente que não
aceita a separação, que prefere matar a pagar pensão
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para filhos, a ver a ex começando vida nova, novo relacionamento.
O acirramento da violência parece ser acalentado por músicas que reduzem a mulher a instrumento
de prazer momentâneo, como objeto de alguém que,
este sim, pode substituí-la quando bem entender. O
inverso não vale. São os “tigrões”, os que anunciam
que vão “passar cerol”, vão “cortar a mulher na mão”.
A caminho do Aeroporto de Confins, vindo para
Brasília, no carro ao lado, um rapazinho magrinho escutava no talo: “trinca, trinca joga os graves pra rachar”.
Depois, uma outra frase inaudível e o verso num português precário: “De short enterrado, de tomara que
caia; se eu aumentar meu som cê diminui sua saia?”
Não acho que a melhor solução seja proibir a divulgação desse tipo de música. Sou do tempo em que
se pregava que era proibido proibir. Ainda acredito no
poder da Educação, com E maiúsculo – aquela nascida
da vontade e da determinação. Educação assumida por
todos, individual e coletivamente. Porque já passou da
hora de a gente promover uma mudança geral, de base;
aquela que a família toma como padrão de conduta.
Então, devemos tomar como padrão de conduta que
mulher é um ser igual ao homem e que deve ser respeitada, protegida, abrigada... Amada! Só assim, esse
padrão de conduta, de entendimento será estendido
à rua, ao bairro, à comunidade, à cidade, ao som do
carro do rapazinho franzino ao seu lado. Matar, queimar, socar, esfaquear a mãe dos filhos, a namorada,
a mulher com quem se convive há anos ou dias, não
é nem pode ser uma coisa corriqueira ou notícia para
se ver na TV durante o almoço ou o jantar, ou para ler
no jornal a caminho do serviço. Não podemos aceitar
esse tipo de banalização, como os shortinhos enterrados e os carinhas de “cerol na mão”. Não mesmo!
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, no dia 29 deste mês, foi lançada a 3ª edição do Prêmio Nacional de Educação em
Direitos Humanos. Verificamos que serão premiadas
quatro categorias: 1 – As Secretarias de Educação
na Construção da Educação em Direitos Humanos; 2
– A Educação em Direitos Humanos na Escola; 3 – A
Formação, a Pesquisa e a Extensão Universitária em
Educação em Direitos Humanos; 4 – A Sociedade na
Educação em Direitos Humanos.
O prêmio será de até 100 mil reais para os escolhidos.
Queremos parabenizar novamente a Secretaria
de Direitos Humanos, na pessoa da Ministra Maria do
Rosário, pelo lançamento da 3ª edição desse prêmio,
que é muito importante. Com certeza, é um incentivo
para aqueles que trabalham para que os direitos humanos sejam respeitados.
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O SR. PRESIDENTE (Manato) – Com a palavra
o Deputado Leopoldo Meyer.
O SR. LEOPOLDO MEYER (PSB-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, no último dia 22 de maio, o jovem
estudante Guilherme Carvalho Koerich, de 18 anos,
passou por uma cirurgia para amputar a perna esquerda, após um incidente ocorrido em uma casa noturna
de Curitiba na madrugada do dia 6. A família e o rapaz
alegam que ele foi agredido por seguranças após sair
do local sem pagar a conta.
Segundo a junta médica da clínica onde o rapaz
está internado, esse procedimento foi necessário para
evitar um mal maior, que era o risco de ele perder a vida.
Esse incidente não é apenas um caso isolado.
Acompanhamos pelo noticiário diversos relatos por
todo o País de agressões por parte de seguranças de
estabelecimentos comerciais, principalmente casas
noturnas. É lamentável que os responsáveis pelas
agressões sejam justamente quem deveria estar lá
para evitar que elas ocorram.
É necessário que tais serviços sejam efetivamente
fiscalizados e regulamentados. Boa parte de seguranças de casas noturnas atua na clandestinidade.
O SR. AUDIFAX (PSB-ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nosso colega Manato, que nos
honra muito, grande Deputado Federal pelo Espírito
Santo, estamos aqui nesta manhã para conclamar o
nosso Presidente Marco Maia para colocar em pauta,
para votação, a questão do voto aberto.
Não faz sentido, Sras. e Srs. Deputados, nobres
colegas, em pleno 2012, ainda discutirmos essa questão. Entendemos que precisamos avançar.
Venho aqui nesta manhã, em função da democracia, da transparência, da publicidade no que diz
respeito aos nossos atos, às nossas falas, aos nossos
votos, fazer este apelo. A sociedade precisa acompanhar nossos votos, porque aqui estamos representando
a sociedade. Eu venho pedir ao nosso Presidente que
coloque essa matéria em votação, para que possamos
avançar ainda mais nesta Casa.
Obrigado, Presidente.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
há tempo venho trabalhando – inclusive, haverá uma
audiência pública a esse respeito – pela unificação das
polícias militares do Brasil.
Acho que em poucos países do mundo ainda existe
a polícia militar. Nós queremos unificar, porque achamos
que a polícia não tem a função das Forças Armadas.
Ontem, o Conselho de Direitos Humanos da ONU
pediu ao Brasil que proceda à extinção das polícias
militares no País.
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Queremos unificar as polícias de todo o Brasil,
porque as últimas greves trouxeram a preocupação
de que esses policiais devem ser tratados como funcionários públicos de carreira, com salários mais ou
menos unificados. Por isso estou...
(O microfone é desligado.)
O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo do Estado de Santa Catarina assinou
decreto para futura adesão à rede de enfrentamento
de combate ao crack proposta pelo Governo Federal.
A assinatura desse decreto coloca meu Estado como o
próximo a aderir ao programa Crack, É Possível Vencer.
O diagnóstico foi realizado por profissionais e
técnicos das áreas de Saúde, Segurança Pública e Assistência Social dos Governos Municipais, Estaduais e
Federal. O próximo passo é a avaliação e a aceitação
por parte da Casa Civil da Presidência da República
do que foi pactuado para combater a droga.
Portanto, encaminho à Mesa meu pronunciamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado, Deputado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo do Estado de Santa Catarina assinou decreto para
futura adesão à rede de enfrentamento de combate
ao crack proposta pelo Governo Federal. A assinatura desse decreto coloca o Estado como o próximo a
aderir ao programa Crack, É Possível Vencer.
Um diagnóstico foi realizado por profissionais e
técnicos das áreas de Saúde, Segurança Pública e Assistência Social dos Governos Municipais, Estaduais
e Federal. Passada a fase da assinatura do decreto, o
próximo passo é a avaliação e aceitação da Casa Civil
da Presidência da República do que foi pactuado para
combater a droga.
Os Estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro,
Pernambuco e Alagoas já se integraram ao programa,
que destina R$4 bilhões para as ações. Os valores a serem investidos em Santa Catarina ainda dependem de
análise do Governo Federal. No entanto, um projeto do
Governo catarinense estima que os investimentos em estrutura e capacitação fiquem em torno de R$50 milhões.
Somente para o aumento dos 46 leitos para usuários que precisem de internação, em novas alas a serem construídas nos hospitais Regional de São José e
Infantil Joana de Gusmão, na Capital, o custo estimado
é de R$6 milhões.
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O Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,
destacou que, apesar do investimento social, o programa tem como meta também a luta contra o tráfico de
drogas, com apoio das Polícias Federal e Rodoviária
Federal. Antes mesmo que a Casa Civil se manifeste,
registro a importância deste programa e da adesão de
todos os Estados.
Estima-se que no Brasil existam milhares de
usuários de crack sem, no entanto, um levantamento
preciso sobre o problema. O programa Crack, É Possível Vencer é de extrema importância para evitar que
mais pessoas se tornem usuárias da droga e propõe
um enfrentamento efetivo deste mal que afeta todas
as idades e também classes sociais.
Um ponto forte do programa é a atuação em diversas ações de políticas públicas integradas, em diversos
setores como saúde, educação, assistência social e
segurança pública. A responsabilidade também será
compartilhada com Estados e Municípios que terão o
compromisso de oferecer apoio.
Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB-MA.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de
fazer um pedido à diretoria da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO.
Recebi um telefonema de Imperatriz relatando
que o aeroporto da cidade está um caos, porque o caminhão do corpo de bombeiros, responsável por fazer
a prevenção no aeroporto, está quebrado. Então, não
desce e não sobe aeronave em Imperatriz.
Estou indo agora à Presidência da INFRAERO
para ver se esse caos acaba, porque nós estamos
isolados. Imperatriz é a capital de um polo de grande
desenvolvimento do Maranhão.
Nesta oportunidade, venho aqui pedir à direção
da INFRAERO que se movimente no sentido de nos
dar a mão, porque há um caos total naquela região.
Muito obrigado.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero comunicar à
Marinha brasileira, ao Ministério da Defesa, ao Governador do Estado da Bahia e à bancada da Bahia que,
segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos estará
em Salvador para fazer uma diligência no Quilombo
Rio dos Macacos.
Há um conflito entre a base naval e aquele quilombo. É um conflito que se arrasta há muito tempo.
Já houve várias tentativas de mediação.
Eu já participei de audiência com o Ministro da
Defesa, junto com o Deputado Luiz Alberto e o ex-Deputado Genoíno. Depois, participamos de outra reunião
com o Deputado Genoíno e com os Deputados Amauri
Teixeira e Valmir Assunção.
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A situação se agravou, e nós vamos ter que ir a
esse quilombo para tentar fazer a mediação. Eu e o
Deputado Severino estaremos lá na segunda-feira. Esperamos não só ter noção do fato, mas também ajudar
na mediação desse conflito.
Obrigado.
O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar que
ontem, em Pernambuco, foi lançado um pacto para
diminuir a violência contra os animais. Inspirado no
Pacto pela Vida, o pacto visa evitar situações em que
animais sofram com a crueldade dos homens e que
bichos sejam largados nas ruas sem comida, sem
abrigo ou tratamento.
O Estado de Pernambuco, desse modo, sai na frente mais uma vez nessa ação de proteger a vida animal.
A Delegada do Meio Ambiente, Nely Queiroz, revelou que cerca de 70% das reclamações que chegam
à delegacia são de maus tratos e abandono.
Sr. Presidente, é importante que os seres humanos tenham também o cuidado em proteger a vida
animal, principalmente os animais domésticos.
Muito obrigado.
O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de pedir a V.Exa. que registrasse nos Anais desta
Casa dois pronunciamentos que eu apresentei ontem
e na semana passada na Comissão Mista Permanente
sobre Mudanças Climáticas, da qual sou Presidente.
Um dos pronunciamentos refere-se aos objetivos,
ao alcance e aos resultados da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, organização importante
que está cuidando da preservação desse ecossistema
que atinge países da América do Sul.
Também quero registrar um pronunciamento que
fiz sobre economia verde no contexto da erradicação
da pobreza e o papel da governança para o desenvolvimento sustentável, um dos temas da Rio+20, fundamental para que nós possamos ter um debate que
inclua, além do pilar ambiental e econômico, um pilar
social, a fim de termos as metas do desenvolvimento
sustentável baseadas nesse contexto.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado,
nobre Deputado.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, brasileiras
e brasileiros que nos acompanham neste momento, faço
uso desta tribuna para registrar nos Anais desta Casa
pronunciamento que fiz, na qualidade de Presidente da
Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, quando da realização de importante audiência pú-
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blica, conjunta com a Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional do Senado Federal, para debater os
objetivos, o alcance e os resultados da Organização do
Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA.
Na ocasião tivemos o prazer de receber o Embaixador Alejandro Gordilho, Secretário-Geral da OTCA,
que é diplomata de carreira no Peru; o Ministro Clemente Baena Soares, do Itamaraty, representante do
Brasil na OTCA, e o Embaixador do Equador no Brasil,
Horácio Sevilla Borja.
Sr. Presidente, há 32 anos, os países que abrigam
a Bacia Amazônica acordavam um importante e bem-sucedido regime internacional multilateral, o Tratado
de Cooperação Amazônica – TCA.
Iniciava-se ali um processo de coordenação e
cooperação que, desde então, permitiu o desenvolvimento de uma ampla gama de ações de cooperação.
Com o sucesso do Tratado, em 1978, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e
Venezuela, reconhecendo o caráter transfronteiriço da
Amazônia, firmaram o Pacto Amazônico com o objetivo de promover a integração dos povos que habitam a
floresta, seu desenvolvimento sustentável e a proteção
de seus imensos recursos naturais.
Sob a influência da 1ª Conferência Mundial de
Meio Ambiente, realizada alguns anos antes, reafirmaram sua soberania sobre suas respectivas porções
da floresta e o caráter estratégico da Amazônia para
o equilíbrio ambiental global.
Naquela oportunidade, os países que abrigam a
Floresta Amazônica chamaram a atenção do mundo
para a relação intrínseca que existe entre a preservação de sua biodiversidade e o combate à pobreza
de seus habitantes. Só com a promoção do desenvolvimento sustentável será possível preservar seus
recursos e garantir o bem‑estar das múltiplas culturas
que ali habitam.
Vinte anos mais tarde, em 1998, os países decidiram dar mais um passo neste processo e criaram
a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica
(OTCA), com sua Secretaria permanente em Brasília.
Desde então, o incremento da pesquisa científica e tecnológica, o intercâmbio de informações, a utilização racional dos recursos naturais, a liberdade de
navegação, a preservação do patrimônio cultural, os
cuidados com a saúde, a criação de centros de pesquisa, o estabelecimento de uma adequada infraestrutura de transportes e comunicações e o incremento
do turismo e do comércio fronteiriço têm marcado a
atuação da OTCA.
No momento em que o Congresso Nacional prepara sua participação na Rio+20, reputo da maior importância a iniciativa de convidar os representantes
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da OTCA para falarem um pouco da experiência e dos
resultados dessa importante organização.
Quero chamar a atenção para alguns temas relacionados com a missão da OTCA que considero relevantes para os futuros debates que promoveremos
nessa Comissão Mista, não só com relação à Rio+20,
como citei anteriormente, mas também pensando na
reunião das partes do Protocolo de Nagoya à Convenção da Biodiversidade, que acontecerá no mês de outubro próximo, na Índia, e na COP-18, do Protocolo de
Kyoto à Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas,
que acontecerá no final do ano, em Doha, no Qatar.
Em primeiro lugar, em relação à Rio+20, considero de fundamental importância que as delegações
dos países que compõem a OTCA articulem-se para
uma intervenção mais efetiva frente aos debates em
torno dos problemas que afetam a Floresta Tropical,
seus rios maravilhosos e sua gigantesca biodiversidade.
Essa articulação não deve envolver apenas os
Parlamentares que lá participarão, ainda que devamos
tomar iniciativas imediatas neste sentido. Na condição
de Presidente desta Comissão penso que podemos e
devemos iniciar tratativas com a Secretaria da OTCA
no sentido de construirmos uma agenda com vistas a
Rio+20 que envolva os Parlamentares dos países que
compõem o Pacto, buscando o diálogo permanente
com os governos e as organizações da sociedade civil.
Esta semana estamos debatendo a agenda da
Rio+20 e não vejo como falar de economia verde e
governança sem levar em conta o papel que a Amazônia, como um grande espaço ambiental, continuará
desempenhando nas próximas décadas.
Fica então minha sugestão e minha disposição
de colaborar com essa articulação.
Logo que passada a Rio+20 teremos de nos debruçar sobre a questão da biodiversidade. Este Congresso precisa aprovar a adesão do Brasil ao Protocolo de Nagoya, e nossa legislação sobre o uso da
biodiversidade carece de uma urgente reformulação.
Estou defendendo, perante a Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados, a imediata instalação de uma
Comissão Especial para discutir e agilizar a tramitação
dos muitos projetos que tramitam em ambas as Casas
Legislativas, em especial os projetos da ex‑Senadora e
Ministra Marina Silva e do ex-Deputado Jaques Wagner, hoje Governador da Bahia.
Essa Comissão não poderá ficar à margem deste debate. Pelo contrário, defendo que sejamos protagonistas.
Quando olhamos para a imensa riqueza da biodiversidade dos biomas brasileiros, em especial da
Amazônia, temos a impressão de estar diante de um
novo “pré-sal”, nos termos do potencial de riqueza que
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pode gerar, se soubermos explorar de forma sustentável, assim como do potencial de ameaça que pode
representar para o meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável se não formos criteriosos e cuidadosos na sua exploração.
Assim, penso que seria de enorme valia para
essa Comissão se pudéssemos fazer o debate sobre
a diversidade biológica, mantendo um diálogo permanente com nossos vizinhos, no que a OTCA pode
cumprir um papel importante.
Finalmente, voltaremos a nos debruçar, mais
para o final do ano, sobre o tema que é a razão da
existência dessa Comissão Mista: a mudança climática. As negociações em torno da Plataforma de Durban já estão acontecendo desde o dia 14 último, em
Bonn, e esperamos aprovar em Doha, no final do ano,
um novo acordo em torno das emissões de gases de
efeito estufa que tenha força legal.
Tenho esperança de que sejamos capazes de gerar uma versão revigorada do Protocolo de Kyoto que
obrigue todos, ricos e pobres, a cumprir regras para
reduzir as emissões dos gases de efeito estufa e a
adotar medidas de adaptação às mudanças climáticas.
Como “pulmão do planeta”, a Amazônia é um
trunfo que temos, não só o Brasil, mas também nossos vizinhos que compartilham conosco esta dádiva,
para obrigar os países mais desenvolvidos em torno
de medidas efetivas de controle das suas emissões
antrópicas.
Penso que o debate em torno da Redução de
Emissões do Desmatamento e da Degradação (REDD)
é outro ponto de articulação com a OTCA que devemos
explorar, com vistas a uma intervenção mais efetiva no
cenário regional e global.
Quero agradecer à Senadora Vanessa Grazziotin
e ao Senador Sérgio Souza por esta iniciativa e colocar a Presidência desta Comissão à inteira disposição
da OTCA no encaminhamento dos resultados deste,
que espero, seja o primeiro de muitos encontros e
debates que teremos com nossos vizinhos e amigos
da Amazônia.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cidadãs e
cidadãos que nos acompanham neste momento, ocupo
esta tribuna para falar dos dois temas que estaremos
debatendo, dentro de poucas semanas, na Rio+20: A
economia verde no contexto da erradicação da pobreza e O papel da governança para o desenvolvimento
sustentável.
Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, intitulado Rumo
à uma Economia Verde: Caminhos para o Desenvolvi-
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mento Sustentável e a Erradicação da Pobreza – Uma
Síntese para Tomadores de Decisão, elaborado por especialistas e instituições globais tanto de países desenvolvidos quanto de países em desenvolvimento, sob um
panorama de economia verde, o crescimento econômico
e a sustentabilidade ambiental não são incompatíveis.
Ao contrário. Uma economia verde criaria empregos e progresso econômico, ao mesmo tempo em
que evitaria consideráveis riscos, como os efeitos da
mudança climática, maior escassez de água e perda
de serviços ecossistêmicos.
Importante notar, segundo o relatório, que a mudança rumo à uma economia verde já está acontecendo
em escala e velocidade nunca antes vistas. Novos investimentos mundiais em energia limpa atingiram US$
173 bilhões, em 2008, e espera-se que tenham atingido
uma alta recorde de US$180 a 200 bilhões, em 2010.
Tal crescimento é cada vez mais impulsionado
por países que não pertencem à OCDE – Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, cuja
participação nos investimentos globais em energias renováveis subiu de 29%, em 2007, para 40%, em 2008,
com maior participação da China, da Índia e do Brasil.
Abro aqui um parêntese para falar do potencial
brasileiro para energia renovável e sua importância para
o desenvolvimento da Região Nordeste. Das possibilidades de geração de energia eólica no Brasil, por exemplo,
80% estão no Nordeste, e o Brasil tem, hoje, o menor
preço de energia eólica do planeta. São 74 dólares o
megawatt-hora. A Região tem recebido investimentos
anuais de 10 bilhões de reais e tem 6 mil empregos gerados em 2 anos, em proporção bem mais alta que os
empregos gerados nas refinarias de petróleo.
Além da grande expansão da energia eólica,
importa lembrar que a maior “jazida” de energia solar
está também no Nordeste e a energia solar é, hoje,
uma fonte energética com competitividade suficiente
para que se inicie sua geração.
Aproveito para citar matéria do jornal americano
Los Angeles Times, de 24 de maio, na qual se afirma
que “o historicamente pobre Nordeste do Brasil finalmente vive o seu boom”. O artigo cita o Prof. Marcelo
Neri, da Fundação Getúlio Vargas, segundo o qual o
Nordeste está crescendo quatro vezes mais rápido que
São Paulo e Rio, estes com potencial de crescimento
econômico limitado, devido ao gargalo na infraestrutura, referente, principalmente, aos problemas de tráfego
de veículos e aviões. Como vimos, a geração de energias renováveis tem papel importante nesse cenário
de crescimento econômico da região.
O segundo documento que aqui comento é o
esboço zero da ONU, texto que deverá basear as negociações na Conferência Rio+20.
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Cito aqui parte do capítulo III do texto, intitulado Economia verde no contexto do desenvolvimento
sustentável e da erradicação da pobreza, em que se
estabelece o contexto da economia verde até agora
acordado nas reuniões preparatórias.
No texto, os Estados mostram-se convencidos de
que a economia verde deve contribuir para se alcançarem metas-chave, em particular, as prioridades de
erradicação da pobreza, segurança alimentar, sólido
gerenciamento de recursos hídricos, acesso universal
a serviços de energia moderna, cidades sustentáveis,
gerenciamento de oceanos, melhorando a resistência
e a preparação para desastres, assim como a saúde
pública, desenvolvimento de recursos humanos e crescimento sustentável, inclusivo e igualitário que gera
empregos, incluindo para os jovens.
Mesmo convencidos de que as políticas e medidas de economia verde podem oferecer oportunidades
benéficas para melhorar a integração entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ambiental
em todos os países, independente da estrutura de
sua economia e seu nível de desenvolvimento, reconhecem, entretanto, que países em desenvolvimento
estão enfrentando grandes desafios para erradicar a
pobreza e sustentar o crescimento, e que a transição
para a economia verde irá requerer ajustes estruturais
que podem envolver custos adicionais para suas economias. E que, nesse sentido, é necessário o suporte
da comunidade internacional.
É inevitável perceber o contraste entre o entusiasmo do Relatório do PNUMA, quanto às perspectivas
da transição para uma economia verde, e a resistência
dos Estados em assumir compromissos concretos em
direção à transição. Nossos convidados certamente
irão desenvolver o tema, brindando-nos com esclarecimentos para um melhor conhecimento dessa Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas
quanto à conjuntura que cerca a Conferência do Rio e
as possibilidades de acordos.
Por fim, cito trechos do documento oferecido pelo
Governo brasileiro à Conferência, na parte em que, ao
seu modo, conceitua economia verde no contexto do
combate à pobreza.
Segundo a contribuição brasileira, a Rio+20 deveria buscar a renovação do compromisso dos líderes
mundiais com o desenvolvimento sustentável como objetivo integrador, capaz de conciliar as preocupações
ambientais com as necessidades sociais, sem perder
de vista o desenvolvimento econômico.
Para o Brasil, o tema da Conferência – economia
verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da
erradicação da pobreza – significa catalisar a ligação
das intenções e dos objetivos gerais expressos no con-
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ceito de desenvolvimento sustentável com a realidade
da operação da economia e, portanto, ser instrumento
de implementação da Agenda 21.
Para cumprir esse objetivo, é preciso reforçar a
ligação do conceito de economia verde com o de desenvolvimento sustentável, de forma a evitar uma leitura do conceito de economia verde que privilegie os
aspectos de comercialização de soluções tecnológicas
avançadas sobre a busca de soluções adaptadas às
realidades variadas dos países em desenvolvimento.
A sugestão do Governo brasileiro é de que se
fale em “economia verde inclusiva”, trazendo o aspecto
social para a linha de frente da discussão e dos objetivos, sintetizando o tema da conferência.
Menciona ainda que, diante do contexto de instabilidade nos preços das commodities e de riscos climáticos crescentes, políticas de promoção e garantia
da segurança alimentar e nutricional podem ter papel
importante nas estratégias de “economia verde inclusiva”.
O documento brasileiro oferece exemplos da
integração de estratégias econômicas, ambientais e
sociais que devem ser aprofundados e reproduzidos,
tais como programas de transferência de renda e fomento a atividades de conservação ou recuperação
ambiental; apoio aos segmentos da população que
obtém renda a partir da reciclagem de resíduos sólidos; disseminação de boas práticas agropecuárias
com tecnologias acessíveis às pequenas propriedades
e aos agricultores familiares e a incorporação de tecnologias de maior eficiência energética em programas
habitacionais populares.
Programas de geração de trabalho, emprego e
renda – com a concessão de linhas de financiamento
produtivo – e microcrédito produtivo e orientado são
exemplos de instrumentos do repertório de políticas
da experiência brasileira que podem ser direcionadas
ao fomento da economia verde.
Encerro por aqui, Sr. Presidente, devendo voltar em breve a esta tribuna para, usando o tempo do
grande expediente, discorrer de maneira mais aprofundada sobre a temática deste que é o mais importante
evento global sobre meio ambiente do início do século
XXI: a Rio+20.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO RODRIGUES (PSDB-PB. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
participei na última sexta-feira de um debate com os
médicos do Programa Saúde da Família, do Município
de Campina Grande. Os profissionais encontram-se
em greve por melhoria salarial, bem como por melhores condições de trabalho. Eles nos solicitaram que fizéssemos um apelo à Mesa Diretora desta Casa: que
submeta à apreciação do Plenário o Projeto de Lei nº
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12.750, de 2011, de autoria do Deputado André Moura, que fixa o piso salarial nacional dos médicos em
9 mil reais, valor mais compatível, segundo estudos,
com a importância e a complexidade das funções que
exercem. A matéria merece todo o nosso apoio para
sua aprovação.
Gostaria, Sr. Presidente, que fosse divulgado o
inteiro teor da nossa fala que iniciamos neste instante, nos meios de comunicação bem como em A Voz
do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Nobre Deputado, V.Exa. será atendido.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro
com satisfação que tramita nesta Casa o Projeto de Lei
nº 2.750/2011, de autoria do nobre Deputado André
Moura, que fixa o piso salarial nacional dos médicos
em 9 mil reais, valor mais compatível, segundo estudos,
com a importância e a complexidade das funções que
exercem, e que, portanto, merece todo o nosso apoio
para sua aprovação.
Inegável a contribuição dos profissionais médicos
para a sociedade, sem que se tenha uma política de
valorização da carreira. A luta por um piso salarial do
médico é encampada pela união das principais entidades representativas: Federação Nacional dos Médicos
(FENAM), Conselho Federal de Medicina e Associação
Médica Brasileira.
Falta à categoria condições dignas de trabalho
e salários compatíveis com a carga horária e as funções exercidas. É preciso garantir também, ao lado
da melhoria salarial, o direito à educação continuada,
o acesso a cursos de especialização, a garantia de
adequação tecnológica e a segurança dos espaços
de trabalho, para que o beneficiário maior, a população, perceba quanto essa política de valorização do
profissional médico irá refletir também na qualidade,
humanização e acolhimento dos cuidados prestados.
A aprovação do PL nº 2.750/2011 não é apenas a
instituição de um piso salarial, mas também o reconhecimento da importância de quem lida, ao lado dos demais
profissionais da área de saúde, com denodo, abnegação
e competência de nossa saúde e de nossa vida.
Por outro lado, na contramão de tudo o que aqui
foi dito, que é a importância da valorização da classe médica, vem o Governo Federal e edita a Medida
Provisória nº 568/2012, um verdadeiro acinte à classe,
eis que reduz à metade os salários dos médicos da
União e aumenta-lhes a carga horária. A MP 568/2012
cria ainda duas novas tabelas para os médicos, de 20
horas e 40 horas, e também muda a forma de paga-
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mento por insalubridade e periculosidade, tudo em
prejuízo da classe, em total desrespeito às conquistas
dos servidores.
Assim, conclamo os colegas Deputados a que
não deixemos que os servidores públicos, especialmente os médicos, paguem por equívocos do Governo. Vamos derrotar nesta Casa os artigos dessa MP,
contrários a essa categoria.
Muito obrigado.
O SR. JÚLIO CAMPOS (DEM-MT. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, quero
comunicar a este Plenário que apresentei projeto de
lei que regulamenta o §1º do art. 37 da Constituição
Federal, para proibir a veiculação de publicidade por
empresas públicas e suas subsidiárias e por sociedades de economia mista. É com relação ao enorme
gasto que elas vêm tendo. A publicidade dos atos e
programas de governo e de seus serviços tem de ter
caráter educativo, formativo e de orientação social,
proibida a veiculação de campanha publicitária paga
por empresas públicas. Gastam-se milhões e milhões
de reais, divulgando-se BNDES, ELETROBRAS, Banco
do Brasil, Caixa Econômica, PETROBRAS e outras.
No entanto, falta dinheiro para a saúde pública deste
País, para a educação e, principalmente, para os Municípios brasileiros.
Portanto, este é o meu pronunciamento. E quero que
ele seja divulgado pelos meios de comunicação da Casa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muitos
dizem que “A propaganda é a alma do negócio”. Esta
realidade do campo privado, onde a propaganda é
prioridade quando se quer disseminar uma marca,
ou produto, e consagrá-la junto aos clientes, pode ser
vivenciada a cada dia no setor público. Podemos sem
problemas afirmar que o marketing contratado pelo
setor público é o que mais sustenta a atividade, se
comparado ao privado.
O Governo Federal tem dado expressiva importância à atividade na divulgação das ações de governo,
embora os jornais divulguem o contrário, a exemplo da
manchete: Gasto com publicidade no Governo Dilma
cai 42,6% em 2011.
Notícias publicadas pela imprensa dão este tom,
de que o Governo Federal tem feito cortes de recursos
para publicidade e contribuído para a economicidade,
Mas, na contramão desse discurso de responsabilidade com o erário, o Governo apresentou extrema
contradição, tendo em vista que, em 2011, ele firmou
contrato com uma empresa de publicidade para divulgar ações de segurança nas fronteiras. E um detalhe
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importante é que ele lançou primeiramente o edital de
concorrência para a publicidade de ações de seguranças, antes mesmo de contratar qualquer ação de segurança. Somente posteriormente é que o Governo abriu
licitações para ações de segurança, como a aquisição
de 14 VANTS (veículos aéreos não tripulados) e o aumento do número de agentes nos 17 mil quilômetros
de fronteiras do País.
Outro ponto que mostra a preocupação do Governo em ganhar visibilidade, e não em resolver o problema
da segurança nas fronteiras, é que, no manual elaborado pelo Ministério da Justiça para as agências publicitárias que disputariam as licitações, consta o seguinte
objetivo a ser atingido por elas. “O desafio é contribuir
para aumentar a sensação de segurança e de proteção para todos os brasileiros.” Vemos a preocupação
do Governo em manipular uma realidade não existente
para a população, tendo em vista que ter a sensação
de segurança por meio de propagandas massivas não
é o mesmo que realmente ter segurança. Realmente,
o marketing trabalha com a sensação, mexe com as
emoções; mas é preciso ir além da propaganda.
Outro problema é que o valor da publicidade custou 58% do valor das ações do plano de segurança nas
fronteiras: totalizou R$10 milhões, sendo que o plano
custou R$17,1 milhões.
Para reverter esse quadro, Sr. Presidente, apresento projeto de lei que regulamenta o § 1° do art. 37
Constituição Federal, para proibir a veiculação de publicidade por empresas públicas e suas subsidiárias
e também por sociedades de economia mista e suas
subsidiárias. Conforme o art. 2°, a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de
orientação social, proibida a veiculação de campanhas
publicitárias de empresas públicas e suas subsidiárias
e de sociedades de economia mista e suas subsidiárias. A publicidade deve enquadrar-se somente nos
quesitos de ações do Governo, no sentido de contribuir para a transparência do Executivo. Contudo, este
princípio tem da sido extremamente desvirtuado, e
tanto empresas públicas quanto sociedades de economia mista vêm se valendo da publicidade para, em
muitos casos, simplesmente divulgar mensagens de
caráter comercial, com vistas a conquistar novos clientes, sem nenhum caráter educativo. Pior que isso, em
muitos casos a propaganda dessas entidades é utilizada para, de maneira velada, atuar como ferramenta
de promoção política de determinados indivíduos, o
que é expressamente vetado pelo texto constitucional.
Anualmente, centenas de milhões de reais são gastos
com a publicidade de empresas públicas ou de sociedades de economia mista – em muitos casos, propa-
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gandas de entidades que atuam em monopólio ou que
produzem commodities para utilização da indústria, o
que torna ainda mais injustificável esse tipo de ação.
Apenas para termos uma ideia do montante desses
recursos, dados da Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República revelam que em 2010 o
montante investido em mídia por empresas públicas
e sociedades de economia mista do Governo Federal
foi da ordem de R$1,11 bilhão. O mais estarrecedor é
que boa parte desse investimento foi feito por empresas que não concorrem no mercado, como BNDES,
ELETROBRAS, Furnas e INFRAERO. Apenas o BNDES foi responsável por gastos da ordem de R$37,34
milhões em 2010, algo completamente injustificável
para um banco público de fomento.
Peço aos nobres colegas apoio a esta importante proposta. Sem mais, Sr. presidente, agradeço a
oportunidade.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, queria aqui registrar uma
importante reunião que ocorreu ontem à noite entre a
Ministra Luiza Bairros, da Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR, e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais
de Ensino Superior – ANDIFES.
Nessa reunião, foi apresentado o Programa Brasil
Afirmativo. No que diz respeito à educação superior no
País, é um conjunto de ações que consolidam a política de ação afirmativa nas universidades públicas do
nosso País. A Ministra pediu sugestões aos reitores.
Esteve presente a maioria dos reitores do Brasil, cerca
de 59 reitores das universidades.
O Programa Brasil Afirmativo deverá ser submetido à apreciação da Presidenta Dilma Rousseff, que
deverá lançá-lo brevemente. O programa tem 3 eixos,
nas áreas de educação, de trabalho e de comunicação e cultura.
Queria deixar registrada aqui, Sr. Presidente, a
realização dessa importante reunião, ontem à noite,
entre a ANDIFES e a Ministra Luiza Bairros.
O SR. ANTONIO BRITO (PTB-BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
registro que está ocorrendo em Brasília o V Encontro
Nacional de Tuberculose e o 2º Fórum da Parceria
Brasileira Contra a Tuberculose.
Ontem estive ao lado do Sr. Ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, na abertura do encontro. Houve um
debate entre entidades do setor e várias organizações,
em que se discutiram os avanços na luta contra a tuberculose no Brasil.
Tenho o prazer de presidir a Frente Parlamentar
Mista contra a Tuberculose, constituída de 214 Deputados e 3 Senadores. Pois ontem verificamos que
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o Brasil e a China conseguiram reduzir o número de
novos casos de tuberculose. No caso do Brasil, de 80
mil para 70 mil. Atualmente, 4.500 pessoas morrem no
Brasil acometidas pela tuberculose. Este número tem
crescido com advento da AIDS e de outras doenças.
Portanto, peço registro na imprensa oficial desse grande debate contra a tuberculose. Essa doença
precisa ser erradicada.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – V.Exa. será
atendido, nobre Deputado Antonio Brito.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco/PR-MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, peço seja dado como lido e divulgado
nos órgãos de comunicação desta Casa dois pronunciamentos. Registro inicialmente uma homenagem ao
Ministro Gilmar Mendes, que é do meu Estado, Mato
Grosso, e um dos maiores constitucionalistas do País.
Sempre demonstrou elevado sentimento institucional
e, principalmente, no período em que esteve à frente
da Suprema Corte, contribuiu muito para a administração da Justiça brasileira.
Na condição de Presidente da Frente Parlamentar
Mista para o Aperfeiçoamento da Justiça Brasileira temos tido muito contato com os magistrados brasileiros e
com o Ministério Público e sempre ouvido grandes elogios a esse grande brasileiro, Ministro Gilmar Mendes.
Da mesma forma, quero lamentar a morte de
um dos jornalistas que mais acompanhou a política
em seus bastidores da minha cidade, Rondonópolis,
nos últimos tempos. Falo de João Batista Toledo, que
faleceu aos 79 anos.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
hoje homenagear um dos maiores constitucionalistas
do Brasil, o Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes. Um homem que sempre demonstrou elevado sentido institucional e que, principalmente no período em que esteve
à frente da Suprema Corte, contribuiu muito para a
administração da Justiça em nosso País.
Atualmente presido nesta Casa a Frente Parlamentar Mista para o Aperfeiçoamento da Justiça Brasileira que tem como um dos principais objetivos aprimorar e tornar o Poder Judiciário mais célere e efetivo.
Tenho tido bastante contato com diversos integrantes
da magistratura e do Ministério Público para buscar
soluções alternativas aos diversos conflitos humanos.
Sempre ouço elogias à atuação do Ministro Gilmar
Mendes, principalmente pelo respeito às instituições
democráticas e aos direitos fundamentais de todo cidadão. A firmeza com que repele condutas governamentais abusivas, a atuação em proteção à dignidade da
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pessoa humana, à repulsa às práticas discriminatórias
e, sobretudo, em razão de neutralizar qualquer ensaio
de opressão estatal, como bem observou o Ministro
Celso de Mello, em discurso de homenagem a S.Exa.
quando comemorava 1 ano na Presidência do Supremo Tribunal Federal.
Caros colegas, o Ministro Gilmar Mendes é um
dos maiores magistrados deste País! Sempre defendeu e defende a ordem constitucional de forma independente, sem nunca renunciar a maior atribuição de
um membro da Suprema Corte que é o de guardar a
Constituição e assegurar a todos os cidadãos a proteção das liberdades públicas.
É preciso coragem e postura para, sem qualquer
distinção, proferir decisões que nem sempre vão ao
encontro dos holofotes da opinião pública.
Gostaria aqui de relembrar um fato que há pouco
ocorreu na Suprema Corte. Um dos Ministros, questionado sobre o significado do crucifixo suspenso no
plenário, essencialmente em razão do Estado brasileiro
ser laico, respondeu que não se tratava de uma questão religiosa, mas sim para que todos se recordassem
que Jesus Cristo foi um dos maiores injustiçados da
humanidade e que o julgamento que o condenou foi
proferido pela opinião pública. A lição é que as decisões devem ser tomadas sempre em observância aos
direitos e às garantias previstos no texto constitucional.
Gilmar Mendes é um dos maiores guardiães de
nossa Lei Fundamental, o que fica evidente a cada
decisão proferida, pela firmeza e pela defesa da legitimidade das instituições republicanas.
Não estou aqui tomando as dores ou fazendo a
defesa do Ministro Gilmar Mendes por ele ser mato-grossense ou muito menos pelos acontecimentos
dos últimos dias. Acredito que todas as declarações
prestadas sobre o episódio com o Presidente Lula já
superaram qualquer mal-entendido.
Quero também aqui reafirmar que todas as instituições devem agir independentemente para o fortalecimento de nossa democracia. Sob esse aspecto, o Ministro é um dos que mais contribui. Seus ensinamentos
repercutem além de nossas fronteiras. Hoje Gilmar Mendes é um dos maiores doutrinadores de nossa Nação.
Gostaria ainda de destacar a importância em se
confiar nas instituições e dizer que, além de crença,
devemos respeito a todos aqueles que lutam para assegurar os princípios constitucionais, o que significa
que um Ministro do Supremo não deve julgar em função da condição econômica, política, social ou funcional, ou seja, um Ministro não julga pela qualidade
das pessoas, mas sempre deve ter a consciência e a
convicção de que está agindo em nome dos interesses da República.
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Termino esse pronunciamento reconhecendo a
importância de se ter homens da grandeza do Ministro
Gilmar Mendes compondo a Suprema Corte do nosso País e acima de tudo por lutar a cada instante pela
integridade da ordem democrática e em defesa dos
direitos fundamentais!
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero aqui
lamentar a morte de um dos jornalistas que mais acompanhou a política e seus bastidores em Rondonópolis,
nos últimos tempos. Falo de João Batista Toledo, que
faleceu aos 79 anos, nesta segunda‑feira, vítima de
uma infecção respiratória. Ele também lutou, durante
anos, contra a diabetes e, mais recentemente, contra
o mal de Alzheimer.
João Batista era autor de uma coluna, chamada
Papo Político, que era leitura obrigatória para quem quisesse acompanhar o que se passava em Rondonópolis
no que diz respeito à política, aos partidos políticos e
à administração pública. Durante anos, ele nos brindou com informações de bastidores que contribuíram
para muitas tomadas de decisões e a entender o que
se passava no mundo político de Rondonópolis – uma
cidade considerada uma das mais politizadas do Estado.
Esse jornalista começou a vida profissional em
São Caetano do Sul, São Paulo, no Diário do Grande
ABC, jornal de muita influência no ABC Paulista, e na
Folha de São Caetano. No início da década de 80,
ele veio para Rondonópolis. Pelo que conta seus familiares, na verdade, ele queria chegar a Cuiabá, onde
iria trabalhar no ramo de restaurante, mas decidiu ficar
em Rondonópolis, onde trabalhou nos extintos jornais
Folha de Rondonópolis e Correio do Leste, mas foi
no jornal A Tribuna onde ele se notabilizou e passou
a ser referência na área jornalística.
Foi nesse jornal que João Batista viveu sua melhor fase produtiva, cobrindo reportagens de todos os
assuntos, desde polícia, esportes e política. Porém,
foi cobrindo o noticiário de política que João Batista
ganhou fama, prestígio e respeito.
A coluna Papo Político foi criada no jornal A Tribuna,
editada pela primeira vez na edição do dia 10 de novembro
de 1983, e sempre teve uma verdadeira legião de leitores.
Muitos políticos utilizavam o espaço como referência antes
de fazer discursos e posicionamentos. Neste período, o
respeito ao trabalho de João Batista foi tão grande que ele
recebeu diversas homenagens e comendas, como títulos
de cidadão mato‑grossense e rondonopolitano.
No Papo Político, o colunista colecionou, durante
todos estes anos, admiradores e também alguns inimigos. Ele, por outro lado, falava com orgulho dos amigos
que conquistou graças ao trabalho no Papo Político.
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A última edição da coluna assinada por João Batista
foi publicada no dia 18 de agosto de 2011, momento
em que foi dedicar-se a cuidar da saúde, que já estava debilitada devido às consequências do diabetes.
Por outro lado, o sucesso de João Batista no jornal se repetiu no rádio. Durante anos, ele escreveu na
Rádio Clube, também em Rondonópolis, a Crônica do
Dia, que foi apresentada por Antônio Carlos e, anteriormente, por Clóvis Roberto. Fora isso, o jornalista também trabalhou com uma geração que fez e ainda faz
sucesso na imprensa de Mato Grosso, como é o caso
de Romilson Dourado, Roberto Nunes, Almir Lopes Rodrigues, Pedro Ribeiro, Coracy Lima, Estela Boranga,
Mara Santos e muitos outros. O jornalista foi casado
por duas vezes, com Elenice e Neide, teve quatro filhos, Edna, Elder, Sheila e Marco Aurélio e oito netos.
João Batista também manteve durante anos em
atividade a empresa JBT Press, que prestava serviços
de assessoria e consultoria a grupos e entidades importantes, como a Associação Comercial e Industrial
de Rondonópolis e a empresa de ônibus TCR. O jornalista foi pioneiro na Internet. Já em 1998, antes mesmo dos sites locais surgirem, ele criou o primeiro site
de notícias de Rondonópolis, o www.jbtenews.com.br.
O jornalista também desenvolveu em Rondonópolis um projeto social no qual ensinou futebol para uma
geração de garotos nos anos 80 e muitos chegaram
ao status de jogador profissional, como foi o caso de
Mangabeira, Marquinhos e Boró, revelados pela Escolinha do João Batista, e que na época tinha como
maior adversário o time do Cido Gordo.
Sem dúvida alguma, com o encerramento da
carreira de jornalista de João Batista Toledo e, agora, o seu falecimento, fecha-se um livro na história da
imprensa de Rondonópolis. O seu nome fica gravado
para sempre em todos os setores da vida da cidade.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago
aqui um relato acerca do grande acontecimento esperado com muita expectativa no Brasil: nos dias 13 a 22
de junho iremos ser palco da Rio+20. Tenho certeza
de que esse será um grande evento, e, portanto, trago aqui um relatório sobre as expectativas do mundo
quanto a esse importante evento, não só para o Brasil,
mas para todo o planeta.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este ano
o Brasil realiza, no período de 13 a 22 de junho de
2012, na Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro, a Con-
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ferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável (a Rio+20). O evento também marca a comemoração dos 20 anos da Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que
aconteceu, pela primeira vez, em 1992.
O objetivo da Rio+20 é estabelecer a nova agenda internacional para o desenvolvimento sustentável,
focando a incorporação desse conceito nos processos
nacionais e globais de tomada de decisões. É a renovação do compromisso político com o desenvolvimento
sustentável, por meio da avaliação do progresso e das
lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento
de temas novos e emergentes.
A Conferência abordará, prioritariamente, os seguintes temas: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e a
estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.
Para estruturar a participação brasileira na Conferência foi instituída, em 2011, uma comissão nacional composta por representantes do Governo e da
sociedade civil organizada. Essa comissão tem como
objetivo organizar esse grande evento mundial que o
Brasil recebe nesse próximo mês de junho.
Ainda em novembro de 2011, o Governo apresentou as contribuições brasileiras para a Declaração
a ser assinada pelos Chefes de Estado ou de Governo
durante a Conferência. O documento resultou de um
amplo processo de consulta a diversos segmentos da
sociedade, incluindo os segmentos empresarial, acadêmico e científico, organizações não governamentais
e Governos Estaduais.
Para ampliar o debate e contribuir com o documento, o Ministério do Meio Ambiente realizou consulta
pública virtual, com o objetivo de conferir a todas as
organizações da sociedade e aos cidadãos, oportunidade de contribuírem com o posicionamento do Brasil
na Conferência. Essas contribuições repercutiram significativamente na posição apresentada pelo Governo.
Desse documento surgiram 8 propostas que o
Brasil anseia ver aprovadas na Rio+20 e que serão
conhecidas durante a Conferência. Tais propostas,
juntamente com as demais apresentadas pelos países
membros da Organização das Nações Unidas (ONU),
serviram de base para as negociações internacionais
realizadas na etapa preparatória do evento. Como subsídio a esse processo, o Governo promoveu estudos,
novas consultas setoriais e ampla articulação com a
sociedade brasileira, visando à construção das posições, visões e prioridades nacionais sobre os temas
da Conferência.
Esse é um passo importante na direção do desenvolvimento sustentável em nível mundial. A discussão
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para se chegar a consensos, com vistas a nortear as
ações mundiais acerca do tema, é fundamental para
garantir um futuro pautado na sustentabilidade. Atualmente, ações locais podem repercutir mundialmente,
mas uma decisão errada pode atingir quem está do
outro lado do planeta. A Rio+20 vem para pensar globalmente e agir localmente, com foco em uma visão
compartilhada de estratégias para garantir o desenvolvimento sustentável em nível mundial.
Desejo, Sras. e Srs. Deputados, que a Conferência Rio+20 traga ainda mais luz, no que diz respeito à
sustentabilidade, para que possamos planejar o futuro,
baseados em ações que respeitem o planeta em que
vivemos, tanto na questão ambiental, como, principalmente, na questão social.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O Sr. Manato, 2º Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz Couto, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra o Deputado Manato.
O SR. MANATO (PDT-ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como defensor da educação de
melhor qualidade, venho hoje a esta tribuna abordar
a educação das pessoas portadoras de deficiência
visual e dos cegos. A educação dos cegos é a área
educacional em que é maior, mais evidente, talvez, a
necessidade emergente da inclusão social, utilizando-se de ferramentas tecnológicas, a partir de um novo
pensar acerca do desenvolvimento e da aprendizagem
desse grupo de pessoas, mediante oportunidades de
estudo e trabalho, pelo aparelhamento das escolas e
demais segmentos da sociedade.
Hoje quero falar especificamente das aulas de
Geografia, que têm sido beneficiadas pela cartografia
tátil. Apesar de já estar muito desenvolvida em termos
mundiais, a cartografia tátil – área da cartografia voltada à criação de mapas, globos terrestres e maquetes
para o ensino de geografia para deficientes visuais
– ainda é pouco difundida em países como o Brasil.
Isso porque as tecnologias existentes no mundo para
produzir esses materiais cartográficos, que podem ser
lidos por meio do toque por pessoas cegas ou com
baixa acuidade visual, ainda são muito sofisticadas e
caras, o que impossibilita sua utilização em salas de
aula de escolas públicas no País.
Mas, nos últimos anos, pesquisadores de algumas universidades do Brasil e de outros países têm se
dedicado ao desenvolvimento de materiais didáticos
simples, adaptados para a linguagem cartográfica tátil,
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que podem ser facilmente utilizados por professores e
alunos do ensino fundamental e médio.
Sr. Presidente, este pronunciamento que faço é
porque nós temos que ter a inclusão social.
Por meio de um projeto de pesquisa, pesquisadores da UNESP de Rio Claro, em São Paulo, desenvolveram nos últimos anos maquetes, mapas e jogos
didáticos adaptados para a linguagem cartográfica tátil.
Os materiais possuem relevo e diferentes texturas, além
de sinalizações em braile e recursos sonoros, para facilitar o aprendizado de alunos com deficiência visual.
Já os materiais didáticos para os estudantes com
baixa acuidade visual possuem cores fortes e tamanho de letras aumentadas e podem ser utilizados tanto por deficientes visuais quanto por alunos que não
possuem problemas de visão, visando à integração
dos estudantes em sala de aula.
O objetivo é que esses materiais táteis sejam
utilizados em atividades e aulas integradas, reunindo estudantes cegos ou com baixa visão com os que
enxergam, conforme as diretrizes das atuais políticas
de inclusão de alunos com necessidades especiais na
educação infantil e no ensino fundamental.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como defensor da educação de melhor qualidade, venho hoje
a esta tribuna abordar tema relacionado à educação
das pessoas portadoras de deficiência visual e dos
cegos. A educação dos cegos é a área educacional
em que é maior, mais evidente, talvez, a necessidade
emergente da inclusão social, utilizando-se de ferramentas tecnológicas, a partir de um novo pensar
acerca do desenvolvimento e da aprendizagem desse
grupo de pessoas, mediante oportunidades de estudo
e trabalho, pelo aparelhamento das escolas e de mais
segmentos da sociedade.
Hoje quero falar especificamente das aulas de
Geografia, que tem sido beneficiadas pela cartografia
tátil. Apesar de já estar muito desenvolvida em termos
mundiais, a cartografia tátil – área da cartografia voltada
à criação de mapas, globos terrestres e maquetes para
o ensino de geografia para deficientes visuais – ainda
é pouco difundida em países como o Brasil.
Isso porque as tecnologias existentes no mundo
para produzir esses materiais cartográficos, que podem
ser lidos por meio do toque por pessoas cegas ou com
baixa acuidade visual, ainda são muito sofisticadas e
caras, o que impossibilita sua utilização em salas de
aula de escolas públicas no País.
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Mas, nos últimos anos, pesquisadores de algumas universidades no Brasil e de outros países têm se
dedicado ao desenvolvimento de materiais didáticos
simples, adaptados para a linguagem cartográfica tátil,
que podem ser facilmente utilizados por professores e
alunos do ensino fundamental e médio.
Apesar de materiais cartográficos táteis serem
produzidos desde o início do século 19 em âmbito
mundial por professores, pais e voluntários, essa área
ainda é pouco conhecida no Brasil e na América Latina, mesmo no meio acadêmico.
Por meio de um projeto de pesquisa, pesquisadores da UNESP de Rio Claro, em São Paulo, desenvolveram nos últimos anos maquetes, mapas e jogos
didáticos adaptados para a linguagem cartográfica tátil.
Os materiais possuem relevo e diferentes texturas,
além de sinalizações em braile e recursos sonoros, para
facilitar o aprendizado de alunos com deficiência visual.
Já os materiais didáticos para os estudantes com
baixa acuidade visual possuem cores fortes e tamanho
de letras aumentadas e podem ser utilizados tanto por
deficientes visuais como por alunos que não possuem
problemas de visão, visando à integração dos estudantes em sala de aula.
O objetivo é que esses materiais táteis sejam
utilizados em atividades e aulas integradas, reunindo estudantes cegos ou com baixa visão com os que
enxergam, conforme as diretrizes das atuais políticas
de inclusão de alunos com necessidades especiais na
educação infantil e no ensino fundamental.
Inicialmente, os materiais são desenvolvidos em
laboratório, com base no conteúdo dos cursos de Geografia nos diferentes níveis do ensino. Depois são
levados para escolas com alunos cegos ou com deficiência visual, para serem testados e aprimorados com
a ajuda dos próprios estudantes e dos professores.
Aos professores são oferecidos cursos de formação, em que eles aprendem a utilizar o programa de
computador Mapavox, que possibilita incluir dispositivos sonoros em maquetes e mapas.
Por meio de comandos específicos, o sistema
computacional permite acionar sons em uma maquete, mapa ou um jogo didático conectado a um computador, facilitando a orientação de um estudante cego
na exploração do material didático, o que, até então,
só ocorria pelo tato, ampliando suas possibilidades de
percepção e sua compreensão do espaço.
Ao percorrer uma maquete de uma praça central
de uma cidade, por exemplo, o estudante pode tocar
botões que emitem sons do sino de uma igreja, do barulho de uma fonte de água e da música tocada pela
banda de um coreto.
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São mensagens e sons curtos que têm algum
significado para estudantes cegos. Um grande desafio
neste trabalho é entender como eles adquirem a noção
de espaço, que é fundamental no ensino de Geografia
e um conceito difícil de ser entendido por um cego.
Gostaria de saudar esses pesquisadores de São
Paulo e do Rio de Janeiro que têm trabalhado nesse
projeto de inclusão social dos alunos cegos e deficientes
visuais. Essa iniciativa, voltada especificamente para o
ensino de Geografia, disciplina da maior importância,
deve ser divulgada por todo o Brasil. Deve haver investimento público e privado para baratear os custos da
confecção desse material, a fim de que ele venha beneficiar o maior número possível de estudantes cegos.
Apelo ao Sr. Ministro da Educação, sensível a
essa questão, o Ministro Aloizio Mercadante, para que
apoie esse projeto. São muitos os cegos e deficientes
visuais nas escolas públicas deste País que necessitam
de uma melhor educação para ter melhores oportunidades na vida. A noção de geografia é uma das mais
importantes para um cego, uma vez que se acha excluído da noção espacial adquirida pela visão. O que
lhe resta é o recurso tátil. A utilização de maquetes
da sala de aula, da casa e do caminho que percorrem
para ir à escola, de modo a entender como concebem
o espaço e o ambiente ao seu redor.
Vamos nos lembrar de que toda criança necessita
de estímulos para que seu potencial se desenvolva efetivamente, quanto mais os alunos cegos e os de baixa
visão. Nossa expectativa é a de que esse projeto se
desenvolva e venha a abranger outras disciplinas, para
o bem de nossas crianças, jovens e adultos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concluído
o período para os Parlamentares apresentarem seus
pronunciamentos como lidos, passo ao período das
breves comunicações, por 3 minutos.
Antes, porém, o Deputado André Figueiredo fará
uma Comunicação de Liderança, pelo PDT. S.Exa. dispõe de até 3 minutos.
O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, utilizo o tempo da Liderança do meu
partido para fazer uma saudação especial à Juventude Socialista do PDT, que hoje realiza o Congresso
Estadual, no Ceará, e que amanhã, pela primeira vez
em sua história, realizará uma edição do seu congresso nacional em uma cidade do Norte e Nordeste do
País, mais precisamente Fortaleza. Lá estarão 1.200
delegados.
Essa juventude partidária tão aguerrida, de que
tive a honra de participar ainda na década de 1980,
muito tem contribuído para a história do País, para a
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história do nosso partido e para a história do trabalhismo. Então, faço uma saudação especial aos companheiros Júlio Brizzi, Weverton Rocha, Luizinho, Everton
Wandal, Everton Gonçalves e ao Ministro Brizola Neto,
a todos os que construíram a juventude nesses seus
anos de muita luta e de muita combatividade no País.
Temos a grata satisfação de sediar a 15ª edição
do Congresso Nacional da Juventude Socialista do
PDT, em Fortaleza, debatendo temas importantíssimos, como a participação da juventude no processo
de desenvolvimento do nosso País, a questão do papel
da juventude nas políticas públicas que afetam diretamente sua vida e, lógico, a construção do Brasil com
que todos sonhamos.
Nós temos aí um momento de dubiedade, em
que algumas políticas públicas, alguns órgãos gestores que foram construídos estão sendo esvaziados, e
nós não deixaremos de denunciar ou de tentar ajudar
na construção do Governo Federal, para que essas
políticas conquistadas com muita luta não caiam no
esvaziamento, principalmente dentro de um governo
popular como o da Presidenta Dilma.
Temos convicção de que a juventude brasileira
tem cada vez mais um espaço importante na construção de suas políticas dentro dos partidos políticos, das
entidades estudantis e sindicais, em cada um de seus
locais de trabalho, lazer e atuação.
Então, parabéns à juventude socialista do PDT!
Quero fazer também um parênteses sobre o
SINDIRECEITA.
Hoje nós temos sessão solene, ao meio-dia, para
comemorar os 20 anos dessa entidade combativa no
meio sindical. A presidenta Sílvia, também cearense,
é quem dirige essa entidade que congrega todos os
analistas tributários do nosso País.
Parabéns, SINDIRECEITA, pelos 20 anos de
atuação!. Parabéns, juventude socialista do PDT, pela
realização do seu 15º Congresso, em Fortaleza, pela
primeira vez no Norte e Nordeste do Brasil!
Para encerrar, lógico, o nosso lema de sempre: é
para lutar, é para vencer: é juventude socialista PDT!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao ilustre Deputado Dr. Aluizio
O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV-RJ. Sem revisão
do orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje comemora-se no mundo inteiro o Dia Mundial
Sem Tabaco. E nesta Casa inúmeras leis existem que
trazem à tona o problema de saúde pública provocado
pelo ato de fumar.
O tabagismo é considerado, pela Organização
Mundial da Saúde, a principal causa de morte evitável
em todo o mundo. A OMS estima que um terço da po-
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pulação mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões
de pessoas, sejam fumantes.
O total de mortes devido ao uso do tabaco atingiu uma cifra de 5 milhões de mortes anuais, o que
corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. Caso as
atuais tendências de expansão do seu consumo sejam
mantidas, esses números aumentarão para 10 milhões
de mortes anuais por volta do ano 2030.
Portanto, está na hora de este Parlamento votar
as leis que fazem com que o tabaco seja banido da
sociedade brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Jair Bolsonaro.
O SR. JAIR BOLSONARO (PP-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quanto à interferência do ex-Presidente Lula no Supremo Tribunal
Federal, no caso do julgamento do mensalão, eu quero
dizer que já existe antecedente do Lula, em caso semelhante, no Superior Tribunal Militar.
O que foi? Em 2010, por ocasião das eleições,
a Folha de S.Paulo havia solicitado ao STM cópia do
processo em que Dilma respondeu àquele Tribunal. E o
Governo Lula interferiu no STM para que esse processo não fosse repassado ao jornal Folha de S.Paulo.
Qual foi a ameaça? Primeiro, ouvi que faria uma proposta de emenda à Constituição, reduzindo o número
de Ministros; outra, de forma verbal, que extinguiria o
Superior Tribunal Militar. Por que isso? Porque a Dilma
respondeu processo relacionado a vários assaltos a
banco, praticados por ela e por seu ex-marido, vários
roubos de armas em quartéis e incontáveis assaltos a
caminhões de carne na Baixada Fluminense.
Quando falo isso, Sr. Presidente, eu não quero
que ninguém vá ao STM para confirmar. Eu peço que
entre no Youtube e digite “Ex-Marido Dilma”. E lá está,
então, a imagem e a fala do ex-marido, o Sr. Carlos
Araújo, afirmando isso que eu disse aqui: “Nós participávamos de assalto a bancos”; “eu e Dilma participávamos de assalto a quartéis para conseguir armas”;
“nós participávamos de vários assaltos a caminhões
de carne na Baixada Fluminense”. Ele que está dizendo! O Lula interferiu, naquele momento, para que esse
processo não viesse à tona.
Eu peço ao PSOL acessar no Youtube: “Ex-Marido
Dilma”. Agora, Sra. Dilma Rousseff, a senhora chora
na Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, se
fosse séria, teria que apurar quantos foram assassinados nesses atos praticados por V.Exa. e seu ex-marido.
Quantos morreram? Quantos motoristas de caminhões
morreram na Baixada Fluminense? Quanta gente boa
morreu, com a participação da VAR-Palmares? E, inclusive, o Carlos Lamarca participava disso também.
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Então, a história tem que ser escrita dessa maneira e não com mentiras ou “lágrimas de crocodilo”. E
V.Exa., Sra. Dilma, coloca, inclusive, a sua advogada
Rosa Maria nesse processo na frente da Comissão
da Verdade. Só que nós sabemos que um advogado
não tem compromisso com a verdade. Ele tem compromisso com o cliente. A verdade é estuprada, é torturada, é executada por advogados na defesa do seu
cliente! Se nós precisássemos de advogado para nos
defender em função da verdade, não precisaríamos
contratar Márcio Thomaz Bastos por 15 milhões de
reais! Contrata um qualquer.
É lamentável o que acontece neste País.
Sra. Dilma, que vergonha!
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra, pela ordem, o Deputado Paulo Feijó, que agora
recebeu também o título de embaixador dos royalties.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero registrar desta tribuna os 75 anos
de fundação da Segunda Igreja Batista de Campos,
que comemora o jubileu de brilhante. Saúdo os seus
3.200 membros, as mais diversas lideranças, os diáconos, os pastores auxiliares.
A Segunda Igreja comemora seu aniversário ganhando um belíssimo presente, um dos templos mais
modernos, mais confortáveis, que vai receber cerca de
3.500 pessoas com total conforto, uma obra belíssima
que valoriza não só os membros da Segunda Igreja,
mas também o Município de Campos.
A inauguração já começou nessa semana. O
cantor evangélico Pastor Fernandinho fez o lançamento do seu CD, inaugurando esse templo maravilhoso.
Fernandinho é praticamente filho da Segunda Igreja
Batista de Campos, um dos mais valorosos cantores da
música gospel do Brasil, uma grande e grata revelação.
Para falar da Segunda Igreja, tenho que também
registrar o nome de um querido amigo, o Pastor Éber
Silva, que já foi Deputado Federal nesta Casa. Muitos
querem vê-lo de volta como Deputado Estadual, mas
o Pastor Éber é um homem de grandeza imensa, um
pastor humilde, conhecedor da palavra. Éber Silva tem
muitos predicados, Sr. Presidente, como serviços prestados ao Município de Campos, tanto na área evangélica, quanto na área social. Eu poderia ficar aqui durante
muito tempo falando dos tributos, das responsabilidades e da grandeza do homem e do Pastor Éber Silva.
Mas quero resumir essa simbologia dizendo que, para
mim, o Pastor Éber Silva é o pastor mais completo e
mais competente do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
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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, o Rio de Janeiro, que tenho o orgulho de aqui
representar, a Segunda Igreja Batista de Campos,
fundada em 1937, completará 75 anos em 2012, por
isso, Sr. Presidente, desejo me dirigir, deste Plenário,
aos seus membros, que comemoram, pois, em uma
semana intensa de programação, o Jubileu de Brilhante da Congregação.
É com muita satisfação que respeitosamente
registro, em Plenário, esta tão importante data para a
Segunda Igreja Batista de Campos, que abriu a semana de celebração de seus 75 anos com a gravação do
novo CD do Pastor Fernandinho, na terça-feira, em seu
novo templo, construído para marcar a data, em agenda que tem continuidade na noite desta quarta-feira.
A agenda dos 75 anos da Segunda Igreja Batista
de Campos atinge o seu ápice nesta sexta-feira, com a
inauguração formal do novo templo, com a realização
do primeiro culto no salão de cultos da nova unidade.
A Segunda Igreja Batista de Campos, Sr. Presidente, é uma das mais ativas congregações do Estado
do Rio de Janeiro, sendo composta por 3.200 membros,
e tem deste Parlamentar um carinho e uma atenção
especial para com essa Igreja de Cristo, procurando,
sempre que possível, participar-me de seus cultos de
adoração e louvor a Deus.
Desejo, neste momento, caros colegas de Parlamento, me reportar à figura do Pastor Éber Silva, que
há 23 anos se encontra à frente da Segunda Igreja
Batista de Campos e que já atuou nesta Casa como
Deputado Federal.
É o Pastor Éber Silva uma pessoa querida por
todos e que se destaca por sua simplicidade, por sua
sinceridade, por seu amor ao próximo, marcas estas
que tocam seu ministério, concedendo-lhe intensidade
e vigor incomparáveis.
Tenho pelo Pastor Éber Silva uma relação de proximidade, de admiração, de respeito e amizade, a qual
muito me orgulho de manter durante tantos anos. Sei
de seu esforço, de sua dedicação integral ao pastoreio
de seu rebanho na Segunda Igreja Batista e do quanto
tem, ao longo desses meses e dias, se emocionado
com o momento vivido por sua Congregação.
Sei do envolvimento do Pastor Éber Silva e de
toda a Igreja nessa significativa celebração e por isso,
quando a ele me reporto, agora, neste instante, saúdo também todos os pastores auxiliares, todos os diáconos, os membros, os jovens, os colaboradores, e
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tantos outros amigos da Segunda Igreja Batista, que
se movem para realizar a comemoração dos 75 anos
como um momento de celebração da fé, do amor e da
comunhão em Cristo.
Quero encerrar este pronunciamento breve registrando a minha alegria com o Jubileu de Brilhante da
Segunda Igreja Batista de Campos, e me colocando
à disposição dessa Congregação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra, pela ordem, o Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre
Deputado Luiz Couto, ilustre representante da Paraíba
nesta Casa, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Telespectadores da TV Câmara, graças à visão e capacidade
empreendedora do cearense Deusmar Queiroz, surgiu
no Ceará e se estendeu por todo o País a rede de Farmácia Pague menos, hoje integrada por 522 lojas e disseminada por quase todas as Unidades da Federação,
numa demonstração positiva da clarividência daquele
coestaduano que há sabido conduzir um conglomerado que se identificou com a nossa população, a ponto
de somar mais de meio milhar de estabelecimentos,
além de uma legenda de seriedade e atuação rigorosamente ética, o que lhe tem valido o reconhecimento
de entidades representativas da comunidade.
Recentemente, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas concedeu ao eminente conterrâneo
um troféu pela elogiável expansão de seu profícuo labor, sempre porfiando dentro de uma linha de correção
irrepreensível, sendo um dos grandes contribuintes do
Fisco, em todos os graus hierárquicos: federal, estaduais e municipais.
Ressalte-se que a receita bruta da Pague Menos, no exercício de 2011, alcançou quase 3 bilhões
de reais, o que evidencia, positivamente, a sua dinâmica porfia para atender à clientela e corresponder às
expectativas de crescimento ordenado, beneficiando
a população brasileira.
Agora, como seria natural, a Pague Menos vai
abrir o seu capital, a exemplo dos que fizeram dois
outros grupos do mesmo setor, numa disputa concorrencial que aponta para igual ingresso na Bolsa, como
marco de nova fase de atuação, capaz, assim, de assegurar melhores padrões de continuidade dessa marcha
ascensional, de que tanto se orgulha o povo cearense,
por seus mais diversificados segmentos populacionais.
A competente equipe estruturada por Deusmar
Queiroz funciona harmoniosamente, sob o comando de
supervisão, em Fortaleza, tudo com acompanhamento
de um homem clarividente, sempre cumprimentado
por sua postura de simplicidade e dinamismo, que é
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a marca de seu perfil retilíneo no seio de entidades a
que pertence, no caso da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza e da Federação dirigidas por Freitas
Cordeiro e Honório Pinheiro.
O desafio agora a ser enfrentado pela rede Pague
Menos: haverá de contar com a acolhida dos investidores, tudo em meio às normas legais que orientam o
trabalho da Comissão de Valores Mobiliários.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, decidi registrar o megainvestimento, desta tribuna,
num testemunho de apoio à arrojada proposição de
um cidadão honrado, que sempre desfrutou a irrestrita
confiança da coletividade brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Por permuta
com o Deputado Amauri Teixeira, concedo a palavra
ao Deputado Henrique Fontana.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Deputado Luiz Couto,
Sras. e Srs. Deputados que acompanham esta sessão
da nossa Câmara Federal, uso esta tribuna para fazer
uma crítica de caráter democrático ao Ministro Gilmar
Mendes, do Supremo Tribunal Federal.
Ao longo desta semana, o Ministro adotou uma
postura, inclusive agressiva, para debater e para criticar o ex-Presidente do nosso País Luiz Inácio Lula da
Silva. Ocorre que, do meu ponto de vista, a postura
do Ministro Gilmar Mendes peca por diversas circunstâncias. A primeira: acusa o ex-Presidente de fazer
parte de uma espécie de mecanismo de pressão para
constranger o Supremo Tribunal Federal no que diz
respeito ao julgamento daquilo que alguns chamam
de mensalão e outros, como eu, chamam de um conjunto de circunstâncias, alegações e acusações que
ocorreu em 2005.
Na minha concepção, Deputado Esperidião Amin,
é inconcebível imaginar que um Ministro do Supremo
Tribunal Federal possa ser constrangido por quem quer
que seja quanto ao julgamento de qualquer tema que
esteja naquela Corte.
O Ministro Gilmar Mendes não é um jovem inexperiente. É um homem que chegou a Ministro do Supremo Tribunal Federal. Seria como se eu dissesse,
Deputado Márcio, que não posso abordar determinado
assunto e votar neste Parlamento porque eu estaria
sendo constrangido por A ou B.
A segunda questão, que também me parece
complexa para compreender: por que o Ministro Gilmar
Mendes demorou mais de 30 dias para trazer a público
a suposta pressão que ele teria recebido, entre quatro
paredes, vinda do Presidente Lula? É absolutamente
inexplicável! Inclusive, uso aqui uma palavra pesada:
se ele sentisse que o Supremo Tribunal Federal esta-
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va sendo constrangido e atacado, deveria ter saído da
sala e, no mesmo momento, deveria ter denunciado
a eventual postura inadequada do Presidente Lula.
A terceira questão que chama a atenção, Deputado Luiz Couto. É impressionante: Lula foi Presidente por 8 anos deste País; o próprio Procurador-Geral
da República – que analisou documentos e que fez a
denúncia sobre este caso que será julgado pelo Supremo – foi reconduzido à função de Procurador-Geral da República pelo Presidente Lula, depois de ter
feito denúncia a partir da função que ocupava como
Procurador-Geral.
Parece-me que está ocorrendo o oposto: o Ministro Gilmar Mendes está fazendo acusações sem
provas. Aliás, do próprio Ministro Gilmar Mendes já
partiu uma acusação anterior de um suposto grampo
que teria ocorrido exatamente num telefonema, casual,
entre Demóstenes, o Senador que era o funcionário
de Carlinhos Cachoeira, e o Ministro Gilmar Mendes.
Concluo, Presidente. À época, houve um grande
estardalhaço no País sob a acusação de que estariam
grampeando Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Até hoje isso não foi provado, e agora surge nova denúncia, também mal explicada, sem consistência e
que ataca exatamente um homem de conduta absolutamente irrepreensível, respeitando os Poderes da
República, que foi o Presidente Lula ao longo dos seus
8 anos de mandato.
Presidente Inocêncio, quero pedir desta tribuna
ao Ministro Gilmar Mendes, que ocupa cargo de alta
relevância no País, temperança, respeito ao processo
democrático e que não levante ilações ou acusações
sem prova, porque isso não cai bem na boca de um
Ministro do Supremo Tribunal Federal.
O Sr. Luiz Couto, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 3º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre
Deputado Anthony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro.
O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos para o lançamento do meu livro Mensagens do Palavra de Paz,
que ocorrerá no ambiente reservado para eventos,
no salão da Câmara dos Deputados, próxima quarta-feira, pela manhã.
O livro fala de vida com Deus, vida com o próximo, vida com fé, vida com propósito e vida com vitória.
Todos os meus colegas estão convidados. Enviei
convite aos gabinetes de todos os colegas. E aproveito
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para registrar que esse mesmo livro estará sendo lançado, amanhã, no Teatro Trianon, na cidade de Campos,
às 17 horas, e que toda a renda será revertida para
evangelização de crianças do Programa IPG Kids, que
é um programa de evangelização de crianças da Igreja Presbiteriana de Guarus, bairro de Campos, e que
é coordenado pela minha esposa, Prefeita da cidade,
Rosinha Garotinho.
Portanto, deixo aqui o convite, e não só aos Deputados, mas também a todos os funcionários. Será
uma honra para mim recebê-los na quarta-feira pela
manhã, a partir das 10 horas, para o lançamento do
livro Mensagens do Palavra de Paz, nome de um programa que eu apresento há mais de 20 anos no rádio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu ocupo a tribuna para me congratular com a Câmara
dos Deputados, com todos os partidos, especialmente com o Partido dos Trabalhadores, eminente Padre
Luiz Couto, nosso vigário na Comissão de Justiça e
professor de português, que nos concede remição com
“ç” e com “ss” – eu prefiro com “ss”, porque não exige
medidas compensatórias.
Nós aprovamos aqui, Sr. Presidente, o Projeto de
Lei Complementar nº 362, de 2006, do Governo, que
aprimora o Fundo de Terras, o Banco da Terra, criado
pela Lei Complementar, Deputado Balestra, nº 93, de
1998. O que o novo dispositivo vai permitir é que o irmão do outro herdeiro possa comprar a parte dele com
financiamento público, do Banco da Terra. Trata-se, portanto, de um aprimoramento da lei do Banco da Terra.
O que eu fiz questão de não dizer no dia, e digo
agora, é a autoria e o processo de criação da lei do
Banco da Terra. O autor do projeto de lei complementar
do Banco da Terra foi o Senador Esperidião Amin, e na
Câmara esse projeto foi apresentado pelo Deputado
Hugo Biehl, também do Partido Progressista, grande
líder na agricultura do Brasil. Nós conseguimos ultrapassar as dificuldades de suposta inconstitucionalidade
e criamos esse programa.
Eu quero saudar o Partido dos Trabalhadores
porque, naquela época, o partido promoveu encontros
públicos e enviou carta para o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, contra o Banco da Terra,
pedindo que não fosse aprovado o projeto, que era
uma medida capitalista e imobiliária.
O tempo passou. O Banco da Terra já está no
terceiro Governo. Passou Fernando Henrique... O Deputado Balestra foi o Relator na Câmara. A matéria
passou na Câmara – tenho aqui todo o rol processado – contra os votos do Partido dos Trabalhadores.
Mas foi aprovado. E agora, já no terceiro Governo, ele
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é aprimorado por uma proposta do Presidente Lula,
e há de ser, se Deus quiser, depois de aprovado pelo
Senado, sancionado pela Presidenta Dilma, numa
demonstração de que todos nós estamos mudando,
e para melhor. Porque não é possível que o único remédio para quem não tenha terra seja invadir, seja
filiar-se ao MST e ocupar o que não é seu, e isso num
País em que se financia tudo, de viagem ao exterior a
equipamento de luxo.
O Banco da Terra é fruto de uma experiência que
nós desenvolvemos em Santa Catarina desde setembro
de 1983. Ivar Daniele foi o primeiro beneficiado. Com o
Banco da Terra, o primeiro beneficiado foi Agenor Rosa,
de Itá. O primeiro era de Coronel Freitas. Não é possível que não haja esse mecanismo de financiamento.
Congratulo-me com o Partido dos Trabalhadores
e espero a aprovação do projeto em breve.
Muito obrigado.
O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT-TO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu inicio fazendo uma síntese do pronunciamento que encaminho à Mesa como
lido, em que chamo atenção para o Projeto de Lei nº
416, de 2008, e outros 22 apensados, sobre criação,
incorporação, fusão e desmembramento de Municípios.
Dada a importância da matéria, para ilustrá-la uso
como exemplo o Estado do Tocantins, que do então
inóspito norte de Goiás, com a emancipação política
e a autonomia, transformou-se numa verdadeira terra
de oportunidades.
Falo a seguir da localização privilegiada do Estado, de seu potencial turístico, infraestrutura hídrica,
rodovias pavimentadas e, com realce, porque de maior
importância, do crescimento dos seus serviços básicos.
As instalações de água em nossas residências,
que em 1988 eram apenas 12 mil, hoje atendem 359
mil residências.
Quanto ao esgoto, saímos de zero, em 1999, e
chegamos a 53 mil, em 2010.
As ligações de energia, que eram somente 69 mil
em 1988, chegaram a 460 mil em 2012.
Na economia, destaca-se o agronegócio.
Na educação, saímos de 1 para 42 faculdades.
Nossas escolas chegaram a todos os Municípios. Nossos professores, tanto do ensino médio quanto do
ensino básico, fundamental, recebem hoje o segundo
melhor salário do Brasil.
Com localização privilegiada, no centro geodésico do Brasil, dispomos hoje da melhor logística para
distribuição de mercadorias e para empreendimentos
das mais diversas atividades. Palmas, Sr. Presidente,
une, de forma harmoniosa, a modernidade de uma
capital planejada e as características de uma cidade
ecologicamente sustentável.
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Por estas e outras razões é que nós insistimos
em defender a oportunidade, a conveniência e a importância de se implementar a redivisão territorial e,
principalmente, de se regulamentar lei que permita a
criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de nossos Municípios. De 75 fomos a 139, e todos
eles prosperaram, assim como prosperou o Estado
do Tocantins.
Por fim, Sr. Presidente, quero aproveitar para
convidar todos os Parlamentares e também nossos
telespectadores a visitar este cenário de pujança e
prosperidade que é o Estado do Tocantins.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Exmo. Sr. Presidente, Exmas. Sras. e Srs. Deputados, caros profissionais de imprensa, amigas e
amigos, quero iniciar meu pronunciamento chamando
atenção para o Projeto de Lei Complementar nº 416,
de 2008 e outros 22 projetos a ele apensados, que se
arrastam nesta Casa há mais de 15 anos e propõem
a regulamentação do § 4º do art. 18 da Constituição,
alterado pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996,
que trata da criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios e permite aos Legislativos Estaduais autonomia para examinar e autorizar a criação
de novos Municípios.
O Tocantins, sem dúvida, tem o melhor exemplo
de resultado positivo decorrente de desmembramento
e de criação de novos Municipios.
Só para se ter uma ideia, na região do antigo norte
goiano – onde hoje está o Tocantins –, havia apenas
79 Municípios. Hhoje temos 139.
Nesse sentido, é sensato e oportuno que nos
esforcemos na luta pela regulamentação da Emenda
Constitucional nº 15, de 1996; sugiro inclusive a formação de um Grupo de Trabalho para acelerar a tramitação da matéria.
Digo isto porque vivi a experiência da criação e
consolidação do Estado do Tocantins. Afirmo categoricamente: todos os números econômicos e sociais são
absolutamente favoráveis aos nossos novos Municípios.
Já afirmei e continuarei afirmando que o Tocantins
é uma terra de oportunidades únicas, e hoje retorno a
esta tribuna para registrar isso com dados consolidados.
Tocantins.
O ponto forte do nosso Estado, sem dúvida, é sua
localização privilegiada. Basta olhar o mapa do Brasil
para ver o Tocantins no eixo do País, passagem natural entre o Sul e o Norte, divisa entre os Estados do
Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso e Goiás.
Por estar numa área de transição, apresenta
características climáticas e físicas tanto da Amazônia
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Legal quanto da Zona Central do Brasil. Essa característica, sem dúvida, é favorável ao investimento em
todas as cadeias de produção.
O Cerrado cobre mais de 80% da área total do
Estado, e o restante é ocupado por florestas.
Turismo.
O Tocantins acolhe alguns dos cenários naturais
mais incríveis do País. No lado oeste, os rios, florestas
e a rica biodiversidade do Parque do Cantão. A leste,
as dunas, chapadões, veredas e rios do nosso Jalapão.
Dois convites à fruição e à aventura. No sudoeste está
a Ilha do Bananal, a maior do tipo fluvial do mundo –
onde está o Parque Nacional do Araguaia, além de
reservas indígenas como a dos Carajás.
Infraestrutura Hídrica.
Nosso Estado conta com a maior bacia hidrográfica localizada inteiramente em terrítório brasileiro:
a Bacia do Araguaia-Tocantins. Antes da construção
da Hidrelétrica de Lajeado, no Rio Tocantins, o Estado
produzia apenas 35% da energia de que necessitava.
Hoje, produz energia suficiente para atender suas necessidades e ainda gera excedente para outras regiões
do País. (Angical, Estreito, Lajeado e São Salvador,
além de diversas PCHs)
O lago que se formou em Palmas com o represamento das águas da Usina de Lajeado oferece excepcional oportunidade de lazer, com praias permanentes que ensejam a prática de esportes náuticos e
de pesca esportiva.
Rodovias.
O Estado, Sr. Presidente, conta hoje com uma
das melhores malhas rodoviárias do País, com cerca
de 6 mil quilômetros de estradas pavimentadas, para
uma população de 1.373.551 habitantes (Censo 2010),
distribuídos em 139 Municípios, numa área de 277.620
quilômetros quadrados.
Serviços Básicos.
Em 1988, quando da criação do Estado, tínhamos apenas 12 mil residências com água tratada em
todo o Estado. Em 2011, 359 mil residências já estão
abastecidas com água tratada, ou seja, 98,6% das
residências urbanas do Estado. Quanto ao esgoto,
partimos de zero, em 1999, e chegamos a 53 mil, em
2010. As ligações de energia elétrica saltaram de 69
mil em 1988 para mais de 460 mil em 2012.
Economia.
No quesito economia, o Tocantins está assentado
em um frutuoso modelo de expansão: tomo como exemplo a agroexportação, que continua sendo o principal
impulsor de crescimento das exportações do Estado.
Em 2010, o Tocantins exportou 208 milhões de
dólares, movimentação recorde no Estado. Já temos
usinas de biodiesel em funcionamento, usinas de álcool
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e outras tantas sendo implantadas, além de pesquisas
para produção de biocombustíveis através do pinhão
manso e do álcool de batata doce.
Somos um dos maiores produtores de abacaxi e
de melancia. Estamos experimentando novas culturas,
como o algodão. Temos uma grande produção de arroz irrigado, e ainda nem aproveitamos os mais de 2
milhoes de hectares de terras de várzea (com declive
médio de 10 centímetros por quilômetro), ideais para
a expansão dessa cultura.
Apesar disso, o Tocantins atualmente é responsável por 46,8% da produção de grãos da Região Norte do
Brasil. E vejam só: apenas em 2011, o Estado produziu
2.170.100 toneladas de grãos, o equivalente a 16% de
aumento em relação à safra anterior, um crescimento
que nos surpreende ano após ano e que mostra que
o Tocantins está no caminho certo.
Temos uma excelente diversidade geológica, que
nos permite destacar nosso potencial mineral. A atividade mineral está presente em praticamente todos
os Municípios do Tocantins, seja na extração de material para a construção civil (com predominância das
indústrias de cerâmica), seja na riqueza em minérios
como fosfato, grafita, cobre, ouro, calcário, zirconita,
gesso e granito (verde, vinho, preto e movimentado),
entre outros.
Educação.
É interessante notar que, no campo da educação,
há em plena operação no Tocantins 42 faculdades, entre presenciais e polos telepresenciais. E temos uma
universidade federal que se destaca por seus inúmeros
resultados no que tange ao campo da pesquisa e da
extensão. O Estado tem hoje 6 escolas técnicas federais funcionando e outras 3 em fase de implantação.
Na área da educação, podemos afirmar que a
escola chegou a todos os Municípios tocantinenses.
Hoje, são mais de 214 mil os alunos matriculados, com
material escolar, uniforme e merenda. Os professores do ensino básico, por exemplo, recebem salários
maiores que os pagos nos demais Estados brasileiros, abaixo apenas do piso salarial dos professores
do Distrito Federal.
O menor salário para o professor de ensino médio passou, em janeiro deste ano, a R$3.062,00, com
acréscimo de 7,29% sobre o salário anterior, que era
de R$2.854,00, o que corresponde ao segundo maior
salário de professores em todo o Brasil. Os professores
da rede pública de Palmas recebem salário inicial de
R$2.580,00 e os alunos da rede pública têm acesso
ao que existe de mais moderno em termos de equipamentos: infraestrutura para informática, prática de
esportes e apoio à cultura. Hoje, Palmas possui 14
Escolas de Tempo Integral, com 7.450 alunos matri-
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culados, 21.604 alunos no ensino fundamental e mais
de 4 mil crianças em creches e pré-escolas.
Saúde.
Na saúde, o “corredor da miséria”, como era chamado o norte de Goiás, onde não havia médicos, nem
ensino superior, hoje atende pacientes dos Estados do
Pará, Maranhão, Mato Grosso, Piauí e Bahia.
Plataforma Multimodal.
O Tocantins, por estar localizado no centro geodésico do Brasil, torna-se ponto de convergência e irradiação do Corredor Multimodal Centro-Norte de transporte. E a Ferrovia Norte-Sul corta o Estado de norte
a sul, integrando a Região Nordeste do País via São
Luís, e de sul a centro-oeste através da Extensão Sul.
Também está no Tocantins o entroncamento da Ferrovia
de Integração Oeste-Leste – FIOL (em contrução), que
sai de Ilhéus, na Bahia, e vai até Figueirópolis, dando
acesso, em curta distância (283 quilômetros), à Ferrovia de Integração Centro-Oeste – FICO, que liga Uruaçu a Vilhena, em Rondônia (comtemplada pelo PAC).
Quanto ao nosso potencial hidroviário, temos o
Rio Tocantins, que corta o Estado de norte e sul (deságua no Rio Amazonas) necessitando de algumas
eclusas para ser totalmente navegável. No entanto,
com a conclusão da eclusa de Tucuruí e algumas adequações no leito do rio, será em breve possível transportar mercadoria por navegação da Zona Franca de
Manaus ao Porto de Praia Norte (projeto em construção), no Tocantins. O Rio Araguaia, que faz divisa com
os Estados de Goiás, Mato Grosso e Pará, também
tem grande potencial de navegação.
Mais de 6 miI quilômetros de malha viária que integram o Estado a Goiás, Pará, Mato Grosso, Maranhão,
Piauí e Bahia fazem do Tocantins um local apropriado
para qualquer logística de distribuição de mercadorias
para o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste.
No que consiste ao modal aéreo, Palmas tem
um aeroporto moderno e com capacidade ociosa,
compatível inclusive para distribuição de grande fluxo
de mercadorias. É importante considerar também que
nosso aeroporto tem condições de ser utilizado para
conexões, principalmente originarias do Norte com
destino ao Sul e ao Sudeste, e vice-versa.
Palmas.
Já nossa Capital, Palmas, se destaca pelo crescimento instintivamente acelerado. A divulgação do
crescimento populacional de Palmas no ano passado
pelo IBGE confirma que nossa Capital está vivendo
uma nova realidade. Palmas é a capital brasileira que
apresentou entre 2000 e 2010 a maior taxa média de
crescimento anual de população. Com 61,4% de crescimento, Palmas cresceu em média quatro vezes mais
que as outras capitais brasileiras.
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A responsabilidade ambiental faz de Palmas, cidade ecologicamente sustentável, lugar ideal para a
promoção e o desenvolvimento de atividades não poluentes e apropriado para a implementação do turismo
ecológico, de lazer, de espontes náuticos e de ventos,
dentre outras modalidades. Sem dúvida, Palmas une
de forma harmoniosa: a modernidade de uma capital
planejada e as características de uma cidade ecologicamente sustentável.
Com a ajuda dos nossos parceiros, o PDT, meu
partido, conseguiu algumas marcas históricas, a exemplo do polo de confecções do Tocantins e do SINE
de Palmas, sem dúvida um marco extraordinário na
economia da Capital e do Estado. Também lançamos
um compromisso com a vida social da cidade, através de qualificação profissional e do programa Cruzada por Uma Vida Sem Drogas. Estes foram nossos
compromissos públicos de campanha. Minha esposa,
Vice-Prefeita de Palmas, comprometeu-se, em praça
pública, a implantar esses projetos. E hoje todos eles
são realidade!
Finalização.
Pertenço a uma geração, Sr. Presidente, que
cresceu embalada pelo sonho de um Tocantins independente, industrializado, e de uma Capital que, mesmo criada no meio do Cerrado, pudesse andar com
as próprias pernas.
Por isso convido nossos amigos Deputados a
conhecer o Estado do Tocantins, bem como convido a
todos que estão em busca de oportunidades.
O Tocantins está de braços abertos para recebê-los. E é imperativo registrar o reconhecimento e o
agradecimento à brava gente tocantinense, que ali está
como testemunho do extraordinário desenvolvimento
do Estado, da geração de milhares de empregos e de
uma verdadeira transformação nas condições de vida
da nossa gente.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MAURO MARIANI (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não há avanço da ciência nem descoberta que
substitua a solidariedade humana de doar sangue,
seja para seu próximo, seja para um desconhecido;
um gesto simples, rápido, seguro e decisivo. Já para
a pessoa que recebe a doação, o simples gesto pode
salvar a vida.
Hoje, quero estender aos nobres Parlamentares
o grande exemplo dos munícipes de Canoinhas, em
Santa Catarina, que tem a Associação dos Doadores
de Sangue da Região de Canoinhas – ADOSAREC,
que tem uma pessoa que está no Guiness Book por
ser a pessoa que mais doa sangue no mundo.
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Então, quero fazer essa referência ao gesto praticado por inúmeros canoinhenses por doarem sangue,
ajudando, nessa questão, o Estado Santa Catarina.
Quero fazer essa referência, essa saudação e
agradecer a nossa Associação, ADOSAREC, de Canoinhas.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não há
avanço da ciência nem descoberta que substitua a
solidariedade humana de doar sangue, seja para seu
próximo, seja para um desconhecido; um gesto simples, rápido, seguro e decisivo. Já para a pessoa que
recebe a doação, o simples gesto pode salvar a vida.
Hoje, quero estender aos nobres Parlamentares
o grande exemplo dos munícipes de Canoinhas, em
Santa Catarina, após e-mail que recebi da Associação
dos Doadores de Sangue da Região de Canoinhas –
ADOSAREC, com números do mês de abril.
Canoinhas é uma cidade interiorana, o que torna
ainda mais grandioso o feito do HEMOSC do Município,
que coletou 439 bolsas de sangue, das quais foram
transfundidas 59 no Hospital Santa Cruz de Canoinhas,
e o excedente – 380 bolsas – repassado para hospitais
de Santa Catarina.
Mais do que estimular a doação de sangue, deve-se reconhecer o trabalho de cidadania da ADOSAREC
que, sem custo nenhum para os doadores, transporta
os pacientes e seus familiares. Iniciativas que fazem
de Canoinhas a Capital dos Doadores, título que muito nos orgulha.
Este exemplo deve ser levado para todo o País,
afinal tanto se fala e se incentiva a doação e, ainda
assim, a quantidade de sangue doada para transfusão
no Brasil é insuficiente, com menos de 2% da população sendo doadora.
São cerca de 3,6 milhões de doações por ano,
porém, segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), para manter os estoques é preciso que 4% da
população doe regularmente, ou, conforme dados do
Ministério da Saúde, para não faltar sangue para transfusão, cada brasileiro deveria doar duas vezes ao ano.
Enquanto faltam voluntários, a demanda por sangue só aumenta nos hemocentros, consequência do
maior número de transplantes e do crescimento da
população. Cada um pode fazer sua parte, não deve
esperar que o outro a faça.
Muito obrigado.
O SR. GERALDO RESENDE (PMDB-MS. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a SUDECO, Superintendência do Desenvol-
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vimento do Centro-Oeste, comemorou esta semana
1 ano de reativação. Depois de 21 anos extinta ela
renasceu, com o objetivo de ser um instrumento do
desenvolvimento regional, de lutar para que diminuam
as desigualdades regionais e de incrementar a competitividade e promover a inclusão social.
Quero parabenizar o Superintendente Marcelo
Dourado e toda a sua equipe. Aliás, precisamos nos
mobilizar para que a SUDECO tenha seu quadro técnico ampliado, à altura dos desafios que tem para incrementar o desenvolvimento da Região Centro-Oeste.
Eu gostaria de, na pessoa do Superintendente
Marcelo Dourado, parabenizar todos os servidores da
SUDECO. A bancada do Mato Grosso do Sul está unida
para ajudar a fortalecer a Superintendência.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última
terça-feira, dia 29, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO, completou 1 ano
de existência. A autarquia foi reativada 21 anos depois
de ser extinta, com o objetivo de elaborar o Plano de
Desenvolvimento da Região, de modo a diminuir as
desigualdades regionais, incrementar a competitividade e promover a inclusão social.
A SUDECO é ligada ao Ministério da Integração
Nacional e contou com o compromisso do Ministro
Fernando Bezerra para sair do papel. Neste primeiro
ano de existência, a Superintendência contratou, com
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste (FCO), R$5,5 bilhões, que representam um
acréscimo de 30,4% em relação ao montante observado no Fundo em 2010 (R$ 4,2 bilhões). Já para 2012, a
previsão é de investimentos em torno de R$4,9 bilhões.
Ao mesmo tempo em que parabenizo a toda a
equipe técnica da SUDECO, na pessoa de seu Diretor-Superintendente, Marcelo Dourado, reforço que esses
bravos trabalhadores desenvolvem um trabalho heroico, pois eles são apenas 17 servidores, e entre eles
apenas 6 são engenheiros.
Por intermédio do Diretor-Superintendente, fiquei
sabendo que os servidores da SUDECO adiaram suas
férias de janeiro, período em que conseguiram analisar
mais de 300 processos, o que caracteriza a Superintendência como um órgão formado por profissionais
sérios, porém também dá margem à interpretação de
que o Governo Federal negligencia o desenvolvimento
do Centro-Oeste.
Os Estados de Mato Grosso e Goiás, o Distrito Federal e o meu Estado Mato Grosso do Sul com
certeza merecem um pouco mais de atenção. Afirmo
que é impossível construir um projeto competitivo de
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desenvolvimento, que vença a barreira da desigualdade regional, com apenas 17 servidores e cargos
comissionados ainda não nomeados.
Em Mato Grosso do Sul, a autarquia está priorizando investimentos importantes, como a Via Morena,
em Campo Grande, o Festival de Inverno de Bonito e
a implantação da MS-165, também conhecida como
Rodovia Sul-Fronteira, que já recebeu o investimento
de R$17 milhões.
Para os outros Estados do Centro-Oeste também
foram evidenciados no evento o fomento e a capacitação de mulheres para a construção civil, além de
outras ações para implantar linhas férreas no Distrito
Federal, Goiás e Entorno.
Desta forma, destaco a importância da SUDECO
e faço um apelo ao Governo Federal, para que trate
com mais carinho a Superintendência da Região que
é o celeiro de grãos do mundo e o maior exportador
de carne bovina, onde estão belezas como a cidade
de Bonito e o Pantanal. Além disso, o Centro-Oeste
tem um povo trabalhador e solidário, que quer acompanhar o desenvolvimento de outros Estados da Federação, mas esbarra na pouca estrutura do órgão
responsável por isso.
Acredito que é papel de toda a bancada do Centro-Oeste lutar pela consolidação da SUDECO. Por
isso agradeço pela presença aos Parlamentares que
estavam na comemoração de 1 ano de vida da Superintendência – os Deputados Ribamar Alves (PSB-MA), Marina Santana (PT-GO) e Érika Kokay (PT-DF)
–, como também ao ex-Ministro da Agricultura Alisson
Paulinelli, ao Secretário-Executivo do Ministério da
Integração Nacional, Alexandre Navarro, e a todos os
servidores da SUDECO.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. AMAURI TEIXEIRA – Sr. Presidente, posso fazer um registro?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre
Deputado Amauri Teixeira.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje é o Dia
Mundial de Combate ao Tabaco. Esse dia foi criado pela
OMS como uma estratégia para reduzir o uso do tabaco.
O tabaco causa diversos dos danos à saúde,
como doenças cardiovasculares, vários tipos de câncer, doença respiratória, dentre mais de 50 doenças.
Ao longo da cadeia da produção do tabaco, há fatores
que afetam o meio ambiente e toda a sociedade: desmatamento, uso de agrotóxicos, agricultores doentes,
incêndios e poluição do ar.
Então, gostaríamos de registrar as ações do
Ministério da Saúde para reduzir o uso do tabaco no
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Brasil e também as ações da Organização Mundial de
Saúde. Vou deixar registrado um texto em relação aos
malefícios do tabaco.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo
a tribuna para divulgar que hoje, 31 de maio, é o Dia
Mundial sem Tabaco. Essa é uma data que tem como
objetivo orientar a população sobre os perigos do uso
do tabaco, mostrar as ações da Organização do Mundial de Saúde no combate ao tabagismo no mundo,
assim como as ações do Governo brasileiro, por meio
do Ministério da Saúde, no combate ao uso do tabaco.
Muito obrigado.
“Fumar: faz mal pra você, faz mal pro
planeta.
Além dos danos à saúde (como diferentes tipos de câncer, doenças cardiovasculares,
doenças respiratórias, dentre mais de 50 doenças diretamente relacionadas ao tabagismo),
ao longo da cadeia de produção do tabaco há
fatores que afetam o meio ambiente e toda a
sociedade: desmatamento, uso de agrotóxicos,
agricultores doentes, incêndios e poluição do
ar, das ruas e das águas.
O Dia Mundial sem Tabaco, 31 de maio,
é uma data que tem como objetivo divulgar
para a população os perigos do uso do tabaco, as estratégias das companhias para
seduzir os jovens a iniciar no tabagismo, as
ações que a Organização Mundial da Saúde
(OMS) desenvolve para controlar a epidemia
do tabagismo no mundo, assim como o que
a sociedade pode fazer para reivindicar o seu
direito à saúde e à vida saudável e proteger as
gerações presentes e futuras. A data foi criada
em 1987, pela OMS.
Para as ações deste ano, a OMS escolheu o tema A Interferência da Indústria do
Tabaco. O Brasil adaptou a abordagem para
o contexto nacional, enfocando os danos causados ao longo da cadeia de produção do
tabaco ao meio ambiente e à saúde da população, como o uso agrotóxicos que agridem
ecossistemas e fumicultores, desmatamento,
trabalho adolescente e infantil, danos à saúde
da população, como a dependência química à
nicotina e o fumo passivo e, por consequência,
o aumento do risco para o desenvolvimento
das Doenças Crônicas Não Transmissíveis
(DCNTs), como acidente vascular encefálico,
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infarto e diversos tipos de câncer. Daí, a escolha do tema nacional:
Desmatamento
O tabaco, além de prejudicar a saúde
de quem fuma, agride o meio ambiente, pois
florestas inteiras são devastadas e utilizadas
como combustível para alimentar os fornos à
lenha e as estufas, que secam as folhas do
fumo antes de serem industrializadas. As ações
de desmatamento para a produção do fumo
de tabaco contribuem de forma significativa
para o desmatamento global, correspondendo
a aproximadamente 5% do total desmatado
nos países em desenvolvimento. Para cada
300 cigarros produzidos, uma árvore é queimada. Cada 15 maços de cigarro que chegam
ao mercado sacrificam uma árvore.
Poluição do ar, das águas e matas
A fumaça do cigarro contém mais de
4.700 substâncias tóxicas, incluindo arsênico,
amônia, monóxido de carbono (o mesmo que
sai do escapamento dos veículos), substâncias
cancerígenas, além de corantes e agrotóxicos
em altas concentrações. Imagine a quantidade de toxidade que várias pessoas fumando
deixam no nosso planeta.
Filtros de cigarros desprezados no chão
e outros locais inadequados e, depois, levados
pela chuva para lagos, rios, oceanos, florestas
e jardins, demoram cerca de 5 anos para se
decompor, podendo matar peixes, animais marinhos e aves que podem ingeri-los. As pontas
de cigarro lideram a lista de itens mais coletados nas praias e correspondem de 25 a 50%
de todo o lixo coletado em ruas e rodovias.
Uso de pesticidas e agrotóxicos
Grande parte da produção do fumo é
feita por agricultores familiares. Na lavoura,
trabalham cerca de três a quatro integrantes
de cada família, incluindo crianças e adolescentes. Levantamento com fumicultores na região Sul do Brasil concluiu que 55% não usam
equipamentos de proteção, como máscaras,
luvas e botas.
A pesquisa também concluiu que 48%
dos familiares dos agricultores sofrem de problemas de saúde associados ao uso de substâncias químicas, como dores de cabeça persistentes e vômitos. O estudo revelou, ainda,
que aproximadamente 80% das famílias se
desfazem dos resíduos inadequadamente,
jogando os recipientes vazios de agrotóxicos
nas florestas ou queimando-os.
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Ainda em relação ao uso de agrotóxicos e
seus efeitos, entre os fumicultores observa-se
maior risco de desenvolvimento de alterações
comportamentais, que podem evoluir para depressão e até suicídio. Estudo de 1996 encontrou fortes indícios da relação entre a utilização
de pesticidas na fumicultura e o aumento das
taxas de suicídio no Município de Venâncio Aires (RS), um dos maiores produtores de fumo
em folha da região.
Entrave ao desenvolvimento
A colheita das folhas de fumo ocorre em
dezembro e janeiro, na qual utiliza-se, massivamente, a mão de obra infantil. Tanto que o
calendário escolar da região do fumo teve que
se adequar a esta realidade, antecipando o
término do ano letivo ao início da safra.
Incêndios
Vinte e cinco por cento de todos os incêndios são provocados por pontas de cigarros
acesas, tanto domésticos quanto em matas e
florestas, o que resulta em destruição e mortes.
Fumo passivo
Estudos revelam que entre pessoas expostas ao fumo passivo há risco 30% maior
de desenvolver câncer de pulmão, 30% mais
risco de sofrerem doenças cardíacas e 25%
a 35% mais riscos de terem doenças coronarianas agudas. Além disso, a propensão à
asma e à redução da capacidade respiratória
é maior neste grupo.
Um recente e importante avanço na política nacional de controle do tabagismo foi
alcançado com a aprovação, pela Presidente
Dilma Rousseff, da Lei Federal 12.546/2011,
que proibiu o fumo em recintos coletivos fechados em todo País.
Com a aprovação dessa medida, o Brasil enfatiza o cumprimento do art. 8º da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco
(CQCT), que determina que os países que
assinaram o documento adotem medidas para
proteger a população dos riscos do tabagismo passivo em ambientes públicos, locais de
trabalho e meios de transporte.
Segundo a OMS, a poluição tabagística
ambiental, resultado da fumaça exalada pelo
fumante, é a maior causa de poluição de ambientes fechados e a terceira maior causa de
morte evitável no mundo.
O ar poluído contém, em média, três vezes mais nicotina e monóxido de carbono, e até
cinquenta vezes mais substâncias canceríge-

Junho de 2012

nas do que a fumaça que entra pela boca do
fumante depois de passar pelo filtro do cigarro.
No Brasil, pelo menos, 2.655 não fumantes morrem a cada ano por doenças atribuíveis ao tabagismo passivo. O que equivale
dizer que, a cada dia, sete brasileiros que não
fumam morrem por doenças provocadas pela
exposição à fumaça do tabaco.”
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com
a palavra a Sra. Deputada Fátima Bezerra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, quero registrar a importância de esta Casa ter aprovado ontem a proposta
de emenda à Constituição que institui o Sistema Nacional de Cultura.
O objetivo desse sistema é exatamente integrar
as três instâncias governamentais e a sociedade brasileira. O interesse comum é o investimento na cultura
nacional. O Sistema Nacional de Cultura também assegura a continuidade das políticas públicas na área
cultural. Depois da aprovação do Plano Nacional de
Cultura, o Sistema Nacional de Cultura é mais um passo importante que daremos na luta pela valorização e
pelo fortalecimento da política cultural em nosso País.
Quero saudar a Ministra Ana de Hollanda, toda
sua equipe, a Frente Parlamentar de Cultura, a Comissão de Educação e Cultura e a Subcomissão de
Cultura, da qual faço parte. Estamos todos de parabéns pela aprovação ontem da PEC que cria o Sistema
Nacional de Cultura.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
registrar a importância de esta Casa ter aprovado
ontem a Proposta de Emenda à Constituição nº 416,
de 2005, que institui o Sistema Nacional de Cultura.,
aprovada por 361 votos a 1 em sessão extraordinária
da Câmara dos Deputados.
A aprovação foi comemorada pela Ministra da
Cultura, Ana de Hollanda, que acompanhou a votação no plenário. Para a Ministra, a proposta torna
clara a relação entre União, Estados e Municípios na
área da cultura. “Vai se efetivar toda a relação entre
os entes federativos para se construir uma política de
Estado que represente a diversidade do Brasil como
um todo”, afirma.
A PEC é considerada uma importante pauta legislativa do Ministério da Cultura (MINC), essencial
para o desenvolvimento e implementação do Plano
Nacional de Cultura (PNC).
O SNC será composto por representantes do
MINC; do Conselho Nacional da Cultura; dos sistemas
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de Cultura dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; das instituições públicas e privadas ligadas
à promoção, ao financiamento e à realização de atividades culturais; e dos subsistemas complementares, como os sistemas de museus, de bibliotecas, de
arquivos, de informações culturais, de fomento e de
incentivo à cultura.
O Secretário de Articulação Institucional do MINC,
João Roberto Peixe, explica que é um grande desafio
construir um sistema nacional de cultura consistente e
democrático, capaz de promover uma grande mudança
qualitativa na gestão pública da Cultura.
“O SNC é a grande oportunidade de a Cultura
deixar de ser um componente periférico para ocupar
seu espaço como um dos vetores do processo de desenvolvimento do país”, completa.
Com a aprovação, o sistema passa a funcionar
regularmente e possibilita a democratização dos processos de tomada de decisões importantes para o
meio cultural, tais como a capacitação de pessoal, a
formação de uma infraestrutura cultural (construção de
bibliotecas, museus, teatros), além do financiamento a
projetos em todos os Municípios brasileiros.
O objetivo do sistema é exatamente integrar as
três instâncias governamentais e a sociedade brasileira.
O interesse comum é o investimento na cultura nacional. O Sistema Nacional de Cultura também assegura
a continuidade das políticas públicas na área cultural.
Depois da aprovação do Plano Nacional de Cultura, o
Sistema Nacional de Cultura é mais um passo importante que estamos dando na luta pela valorização e
pelo fortalecimento da política cultural em nosso País.
Quero saudar a Ministra Ana de Hollanda, toda
sua equipe, a Frente Parlamentar de Cultura, e a Comissão de Educação, da qual faço parte. Estamos todos de parabéns pela aprovação ontem da PEC que
cria o Sistema Nacional de Cultura.
Mas a luta continua. Temos que completar esse
ciclo de iniciativas voltadas a dar à cultura um patamar de política de Estado, aprovando a PEC nº 150,
de 2003, da qual sou uma das autoras e que trata do
financiamento, além dos projetos de lei que instituem
o vale-cultura e o pró-cultura, entre outros.
Esses são nossos desafios.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT-PE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar a
minha alegria e a minha felicidade por termos aprovado
ontem a PEC nº 416, que estabelece a implantação
do Sistema Nacional de Cultura.
Fui Relator da matéria. Com o cuidado que nós
temos em discutir as questões, também participando
desse debate as comunidades da sociedade civil e
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os movimentos culturais, inserimos nessa PEC uma
grande conquista, que é hoje registrada na primeira
página do Jornal da Câmara – a aprovação da PEC –,
assegurando-se o aumento progressivo dos orçamentos para a Cultura nos três níveis de governo: União,
Estados e Municípios.
Isso é fundamental porque, embora tenhamos
avançado em algumas cidades e em alguns Estados,
os orçamentos da Cultura ainda são ridículos, muito
aquém do potencial de produção, de circulação, de
acesso da população aos bens culturais.
Portanto, quero daqui registrar com muita felicidade a aprovação da PEC nº 416, da qual com muita
honra fui Relator nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
uma breve intervenção, concedo a palavra ao ilustre
Deputado Chico Lopes.
O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero que
seja publicada na imprensa desta Casa, falada, escrita
e televisionada, a criação da Frente Parlamentar em
Defesa do Piso Nacional de Jornalista, em que nós
ressaltamos a importância do diploma de jornalismo
e da questão do piso, que são os mais diversos possíveis em cada Estado.
O projeto do colega jornalista sugere um piso
salarial de R$3.732,00, para uma jornada de 30 horas. A correção do piso seria pelo INPC. Esse valor,
Sr. Presidente, representaria um considerável avanço
quanto às condições de trabalho.
Portanto, gostaria que isso fosse publicado na
imprensa, com ciência da Federação dos Jornalistas.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
falar hoje de uma das mais importantes lutas em prol
de uma comunicação verdadeiramente social, de uma
imprensa mais livre, mais independente e com mais
senso crítico, de uma efetiva democratização da comunicação no Brasil. Falo, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, da luta dos jornalistas profissionais brasileiros pelo devido respeito ao seu trabalho e à sua
profissão; da luta desses profissionais pela retomada
da obrigatoriedade do diploma superior para o exercício da profissão de jornalista no Brasil, por melhores
salários e condições de trabalho, por respeito ao livre
exercício do direito de informar; da bandeira do piso
salarial nacional da categoria.
Nesta quarta-feira, Sr. Presidente, foi lançada a
Frente Parlamentar em Defesa do Piso Nacional de
Jornalistas, ressaltando a luta da categoria por uma
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remuneração mais digna e por um piso salarial de
abrangência para todo o País. Participei do lançamento
na tarde de ontem, no Salão Verde, aqui da Câmara, e
que contou com a presença do Presidente da Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ, Celso Schröder, e de representantes dos Sindicatos de Jornalistas
de todo o País. Quero destacar aqui a importância da
participação da Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará – SINDJORCE,
a jornalista Samira de Castro, uma das pessoas que
vêm tomando a frente dessa e de outras importantes
lutas em prol dos jornalistas e do direito da sociedade
a uma informação de qualidade.
O projeto de lei que institui o piso salarial nacional dos jornalistas foi apresentado pelo nobre Deputado André Moura, que também participa da articulação
dessa Frente Parlamentar em defesa do piso. É mais
uma importante bandeira da categoria, que vem lutando com muita coragem e perseverança pelo respeito ao
diploma, trabalhando pela aprovação de uma PEC que
retoma a obrigatoriedade da formação superior para o
exercício da profissão de jornalista – lamentavelmente
desguarnecida por decisão do Supremo Tribunal Federal.
Pelo projeto do nobre colega, os jornalistas de
todo o Brasil passariam a contar com um piso salarial no
valor de R$3.732,00 (seis salários mínimos), para uma
jornada de 30 horas semanais. A correção do piso se
daria pelo INPC. Esse valor, Sr. Presidente, representaria um considerável avanço quanto a condições mais
dignas para o trabalho e a vida desses profissionais,
cujo papel é fundamental para a democracia e para o
real acesso da sociedade a informações de qualidade,
que não sirvam apenas aos interesses mais imediatos dos grandes conglomerados da mídia e do capital.
Para efeito de comparação, Sr. Presidente, dimensionando o desafio que a categoria tem pela frente, podemos citar que hoje os pisos salariais dos jornalistas
são definidos Estado a Estado e que atualmente os
maiores valores são previstos nos Estados de Alagoas
(R$2.114,84), do Paraná (R$2.049,11) e de São Paulo
(R$2.075,78). Já os menores valores são pagos nos
Estados do Rio Grande do Norte (R$850,00) e Sergipe (R$954,80). No Ceará, meu Estado, o piso dos
profissionais de jornal e revista é hoje de R$1.486,89,
36% menos do que o salário mínimo necessário para
as despesas fundamentais de uma família, segundo
o DIEESE. Para os profissionais de rádio e TV, o piso
é hoje de R$1.641,05. Lembro, nobres colegas Deputados, que essa é uma remuneração para um profissional de nível superior, de altíssimo nível de estresse
e de responsabilidade, de protagonismo na luta da
sociedade por direito a uma comunicação realmente
democrática e participativa.
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Não é por acaso, Sr. Presidente, que as empresas
de comunicação preferem, com frequência, preencher
com estagiários e recém-formados muitas vagas de
suas redações, de modo a pagar apenas o piso – valor
mínimo que, em muitos casos, também é desrespeitado, apesar da atenta fiscalização por parte dos Sindicatos e da FENAJ. Quem compra um jornal no Brasil
nem sempre tem a devida ideia da luta diária enfrentada pelos profissionais que o produzem. Tolhidos por
baixos salários, são obrigados a se submeter a uma
dupla ou até tripla jornada de trabalho, entre redações
de diferentes veículos, ou assessorias de imprensa.
Isso acarreta não apenas dificuldades pessoais
para esses profissionais, como consequências concretas e imediatas sobre sua saúde, seu desenvolvimento
pessoal, sua qualidade de vida e seu relacionamento
familiar, mas também prejuízos para a qualidade da
informação. Com baixos salários e seguidos ataques
à autoestima e à coesão da categoria, os patrões da
grande imprensa semeiam um terreno fértil para muitas
tentativas de exercer a liberdade de empresa, não de
imprensa. Arrocho, exploração, jornadas de trabalho
excessivas, coerção, demissões arbitrárias de jornalistas comprometidos com a verdade, afastamento de
dirigentes sindicais que levantam as grandes bandeiras
da categoria infelizmente se tornaram fatos recorrentes
nos bastidores da imprensa. Notícias às quais leitores,
espectadores e internautas não costumam ter acesso.
O resultado de todos esses fatores combinados
vem, muitas vezes, na forma de prejuízo para a sociedade, com informação de má qualidade, manipulação
de informações, parcialidade em notícias, favorecimento
a grupos empresariais e políticos e rejeição imediata
a qualquer debate que venha a propor a necessidade
de democratização da comunicação social no Brasil.
Por esses e outros motivos, a Presidente do Sindicato dos Jornalistas no Ceará, Samira Castro, reforça
a luta da categoria por ganhos reais, ou seja, reajustes
salariais acima da inflação, como forma de aumentar
o poder de compra e garantir mais qualidade de vida
aos jornalistas. “O que observamos, na maior parte
dos casos, é o profissional ter que acumular dois e até
mais empregos para conseguir uma renda suficiente
para sustentar sua família”, acrescenta a Presidente do
SINDJORCE, confirmando o que dizemos. Já o repórter fotográfico cearense Evilázio Bezerra lembra que a
categoria dos jornalistas chegou a ter, no Ceará, um
piso equivalente a cinco salários mínimos. Hoje, esse
piso não chega a três salários mínimos.
Por tudo isso, Sr. Presidente, colegas Deputadas
e Deputados, quero reiterar meu apoio e minha admiração à luta dos jornalistas cearenses e brasileiros.
Participei do lançamento da Frente Parlamentar em

Junho de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Defesa do Piso Nacional de Jornalistas e seguirei na
luta pela retomada do diploma de nível superior como
instrumento essencial para o exercício do jornalismo.
Essa luta não é apenas da categoria, é de toda a sociedade, que tem direito a informação de qualidade e
a uma comunicação verdadeiramente social.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Luiz Couto, do PT
da Paraíba.
Em seguida, ao Deputado Arolde de Oliveira, do
PSD do Rio de Janeiro; e, depois, ao Deputado Márcio Macêdo.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Conselho de
Direitos Humanos da ONU pediu nesta quarta-feira,
dia 30, ao Brasil maiores esforços para combater a
atividade dos esquadrões da morte e que trabalhe
para suprimir a Policial Militar, acusada de numerosas
execuções extrajudiciais.
Esta é uma das 170 recomendações que os
membros do Conselho de Direitos Humanos aprovaram
hoje como parte do relatório elaborado pelo Grupo de
Trabalho sobre o Exame Periódico Universal do Brasil,
uma avaliação à qual se submetem todos os países.
Nesse sentido, Sr. Presidente, nós consideramos
importante essa recomendação. É claro que o Governo
Federal já está atuando nessa área. Mas isso significa
que, muitas vezes, esses crimes acontecem nos Estados e nos Municípios, e o não reconhecimento da
existência desses grupos de extermínio termina fazendo com que haja um crescimento cada vez maior das
chacinas, das execuções, das ações desses grupos
em nosso País. E não se trata de atividades isoladas.
Esses grupos de extermínio agem como braço armado
do crime organizado.
Existe um projeto nosso pronto para ser votado.
É o PL nº 370, que tipifica o crime de extermínio, passando todo o procedimento, de investigação, de denúncia e também de julgamento, para a esfera federal.
Só há um jeito de enfrentar esse problema, porque,
se ficar a cargo apenas dos Estados, haverá uma interferência muito grande. E um policial, infelizmente,
não consegue, muitas vezes, investigar outro policial.
É importante que nós possamos federalizar esse tipo
de crime, passando para a Polícia Federal a investigação, para o Ministério Público a denúncia e para a
Justiça Federal o julgamento, com a condenação daqueles que praticam esse tipo de atividade criminosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Deputado Arolde de Oliveira. S.Exa.
dispõe de até 3 minutos na tribuna.
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O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSD-RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas ���������
Parlamentares, tramita na Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania desta Casa um projeto de lei que autoriza
os agentes públicos que foram condenados pelo Tribu������
nal de Contas da União a disputar eleições, contrariando frontalmente o que estatui a Lei da Ficha Limpa.
É preocupante como são usados artifícios de toda
natureza para contrariar a vontade popular expressa
num projeto de lei de iniciativa popular que tramitou
nesta Casa e que foi inclusive, por uma questão de anterioridade, deixado de ser aplicado em 2010. Definiuse, agora, que será aplicado a partir das eleições deste
ano, como que se buscasse burlar e esvaziar essa lei
moralizadora num momento em que a Nação toda está
perplexa diante de fatos de corrupção denunciados
diariamente em nosso País.
Sr. Presidente, colegas Parlamentares, isso só
aumenta o descrédito desta Casa diante da Nação.
Não sei onde isso vai parar!
Há poucos dias, foi aprovado aqui a toque de caixa por votação simbólica um projeto excluindo aqueles
que têm problemas com o julgamento de suas contas
de campanha.
Então, aos poucos, a Lei da Ficha Limpa, que é
resultante do anseio manifesto da Nação através de
projeto de lei aprovado nesta Casa, vai sendo esvaziada, vai sendo contornada e nós, cada vez mais, vamos
descendo a ladeira. Os Parlamentares já não podem
mais andar na rua porque são acusados de bandidos,
de ladrões e que esta Casa é um biombo para acomodar bandidos. Isso é uma vergonha.
Eu estou indignado com isso. Nunca vi isso nesses meus 30 anos de mandato nesta Casa. O que está
acontecendo? Que País é este? Alerto aos meus queridos companheiros para que pensemos nisso. Vamos
restaurar um pouco da moralidade que ainda possa
existir nesta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Márcio Macêdo.
O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados presentes à Câmara, todos que nos veem
e nos ouvem através dos meios eletrônicos, eu queria
hoje registrar a coragem e o compromisso com o Brasil
da Presidenta Dilma acerca da proposta do Código Florestal, que ela transformou em duas ações na mesma
direção no final da semana passada. Uma, o veto parcial à proposta do Código Florestal, demonstração do
respeito que a Presidenta tem pelo Congresso Nacional, pelos 2 anos de debates aqui travados acerca do
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tema, e também prova de equilíbrio para contemporizar
as demandas do movimento ambientalista, daqueles
que defendem o ambientalismo, e dos ruralistas, dos
produtores rurais e da agricultura familiar.
A Presidência teve também a firmeza de vetar os
pontos que são nocivos para o País, como a anistia ao
desmatamento irregular ilegal e a falta de proteção das
áreas de preservação permanente, das nascentes, dos
olhos d’água e dos manguezais, uma atitude que preserva nossa água doce, patrimônio fundamental do País.
Os vetos vão em direção ao fortalecimento da
agricultura familiar e dos pequenos proprietários com
até quatro módulos fiscais e dão a responsabilidade
adequada aos grandes produtores rurais deste País.
Fiquei também muito contente ao ver que a Presidenta manteve os números percentuais da Reserva Legal em 20%, 35% e 80% e ao ver que o texto
produzido no Senado, síntese importante do debate,
acúmulo do processo de discussão nesta Casa, foi
mantido na sua essência.
E, em consequência da ação do veto, a Presidenta mandou para esta Casa medida provisória que
visa, com nova legislação florestal, garantir a segurança
jurídica necessária aos pequenos e grandes agricultores e aos ambientalistas deste País. Cabe a nós ter
juízo e estabelecer o consenso como meta, para que
essa medida provisória possa complementar os vetos
da Presidenta Dilma, de forma a termos um ordenamento jurídico, um marco legal que reflita o equilíbrio
entre meio ambiente, agricultura familiar e a grande
produção nacional do agronegócio.
Sr. Presidente, eu queria que V.Exa. recebesse
como lido este pronunciamento acerca das ações do
Governador Marcelo Déda, do meu Estado, Sergipe,
em parceria com a Presidente Dilma para combater
os efeitos da seca. No Estado de Sergipe, 18 dos 75
Municípios estão em estado de emergência. Até foi
motivo de um debate que fizemos eu e V.Exa., Sr.
Presidente, a necessidade de ações do Governo
�����������
Federal e dos Governos Estaduais para o combate aos
efeitos da estiagem.
O Governador Marcelo Déda adotou ações importantes em duas vertentes: projetos estruturantes,
em parceria com o Governo
����������������������������������
Federal,������������������
enviados pelo Governo do Estado, no valor de R$300 milhões; e ações
de curto e médio prazo, no valor de R$89 milhões, empreendidas pelo Governo do Estado de Sergipe para
abraçar e dar a mão aos irmãos e irmãs sertanejos
que padecem com os efeitos da seca.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o������
período de seca no Nordeste já deixou, só em Sergipe,
18 Municípios em estado de emergência. Na semana
passada, o Governador Marcelo Déda apresentou um
pacote de medidas emergenciais e uma diversidade
de projetos estruturantes (que foram apresentados
ao Governo Federal) que visam atender às principais
necessidades da população durante o período de estiagem, e minimizar os danos nas próximas secas.
As medidas formam um conjunto de ações de
enfrentamento dos efeitos da seca e foram elaboradas
a partir das solicitações da população, de Prefeitos e
de técnicos, para minimizar o sofrimento dos sertanejos, sobretudo nos Municípios que estão em situação
de emergência.
Em sua apresentação feita na cidade de Poço
Redondo, um dos Municípios castigado pela seca, o
Governador explicou que este é um plano de medidas
imediatas, que já estão sendo executadas ou que passarão a ser executadas de imediato a partir de agora.
São ações para as quais o Governo do Estado já possui recursos assegurados, próprios ou conveniados.
Hoje, no Estado de Sergipe, enfrentam situação
de emergência os Municípios de Poço Verde, Poço Redondo, Porto da Folha, Tobias Barreto, Nossa Senhora da Glória, Canindé do São Francisco, Gararu, Frei
Paulo, Tomar do Geru, Monte Alegre de Sergipe, Itabi,
Nossa Senhora Aparecida, Pinhão, Nossa Senhora de
Lourdes, Pedra Mole, Graccho Cardoso, Carira e São
Miguel do Aleixo.
O Governador explicou que a premissa básica
é melhorar a distribuição de água potável no Estado,
avançar na manutenção de poços e barragens e estabelecer programas que possibilitem a produção de
forragem para os rebanhos, que em grande parte são
o sustentáculo da produção e das atividades econômicas em diversos Municípios.
“Estes programas nos permitirão enfrentar, com
menos perdas e com menos sofrimento, as futuras secas. Mostramos que encaminhamos projetos da ordem
de 300 milhões de reais para apreciação da presidenta
Dilma Rousseff. Ela pode não aprovar todo esse volume
de projetos, mas o que ela aprovar eu vou trazer para
assinar aqui no Sertão sergipano” – assegurou Déda.
O panorama da seca em Sergipe é preocupante.
Segundo os dados apresentados, nos 18 Municípios
em situação de emergência, 142.820 pessoas foram
afetadas, com perdas nos rebanhos bovino, ovino e
caprino. As estimativas são de que já haja perda equivalente a 40% na produção de leite e na produção de
mel no Alto Sertão, além de prejuízo para a safra 2012
de grãos. Na maioria dos Municípios, não houve sequer
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a semeadura nem do milho nem do feijão (que estão
entre os principais produtos).
O programa Garantia-Safra (que já pagou, entre
2011 e 2012, R$6,3 milhões, beneficiando 9.930 produtores), inseriu em 2012 mais 12.808 agricultores,
de 17 Municípios do Sertão, com uma contribuição
de R$523 mil do Governo do Estado para compor o
fundo do seguro. Também foi feito o relato da ação de
distribuição de suco de laranja (64.045 litros de suco)
a 11.712 famílias, em 14 municípios, numa ação em
parceria entre a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e o Governo do Estado.
Entre as novas medidas anunciadas (que totalizam R$89 milhões) pelo Governador, que fez questão
de explicar o encaminhamento de cada uma, estão: a
implantação de sistemas de abastecimento de água em
comunidades rurais (R$ 14,4 milhões); a manutenção e
instalação de novos dessalinizadores para recompor as
fontes que possuem a chamada água salobra; e a instalação de 25 novos equipamentos nos 18 Municípios,
com prioridade para Poço Redondo (R$ 4,7 milhões).
Na recuperação de pequenas aguadas serão
investidos R$600 mil para a contratação de 3 mil horas/máquina (tratores e implementos), que permitirão
ações de recuperação e ampliação da capacidade de
reserva hídrica de pequenos produtores. Ainda nessa
prioridade, o Governador anunciou investimentos da
ordem de R$4 milhões na contratação de 49.172 horas/máquina para preparo de solo em propriedades de
produtores familiares nos 18 Municípios em situação
de emergência.
Também foi anunciado o investimento de R$1,12
milhão para distribuição, ainda em 2012, de 500 toneladas de sementes de milho catingueiro e 50 toneladas de feijão vigna nos 18 Municípios em estado de
emergência. Está prevista a recuperação dos chamados “sistemas singelos de abastecimento” em 15 dos
18 Municípios em estado de emergência, totalizando
um investimento de R$1,18 milhão para a recuperação
de 47 poços artesianos.
Outra medida anunciada e comemorada pelos
agricultores presentes foi a ampliação, em 40%, da
oferta de carros-pipa para os 18 Municípios e 626
povoados, passando-se das 8.285 carradas atuais
para 11.571 carradas, com aumento significativo, de
R$1 milhão para R$1,4 milhão/mês, para benefício de
104.209 pessoas. O Governador esclareceu que desde
o dia 17 de maio o Governo Federal, através do Exército Brasileiro, passou a atuar em nove Municípios em
situação de emergência. Os demais continuam sob a
responsabilidade do Governo do Estado.
O Governador também anunciou que até o final
de maio irá oficializar, com o Ministro da Integração

Sexta-feira 1

19809

Nacional, Fernando Bezerra, a assinatura de um projeto piloto. Sergipe será o pioneiro na implantação de
um novo modelo de carro-pipa, que fará a distribuição
de água tratada, em tanques de aço inox, conforme
norma do Ministério da Saúde, e acompanhada via
GPS, com recebimento garantido por meio do cartão
do Programa Água para Todos. “O ‘pipeiro’ só receberá
quando os dados do cartão de quem recebeu o respectivo carregamento de água constarem do sistema
operacional que será instalado nos caminhões.” “Isto
é uma grande evolução e representará mais qualidade na distribuição desse precioso recurso”, destacou
Marcelo Déda.
Mais uma medida comemorada ao ser anunciada
foi a recuperação das barragens de Vaca Serrada (R$
120 mil), Bate-Lata e Barra da Onça (R$ 30 mil para
confecção de projetos), por beneficiar mais de 2 mil
habitantes, que receberão uma nova oferta de água
assegurada pela estrutura.
Para garantir a alimentação de animais, será
feita com a CONAB uma parceria que garantirá aos
agricultores familiares a aquisição de sacas de milho
a preços subsidiados R$24,00 a saca, quando o preço
praticado no mercado hoje é em torno de R$40,00. A
medida se destina a agricultores familiares detentores
de rebanhos e que atendam os requisitos do Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF). Será
permitido adquirir (por agricultor) 14 toneladas, que
estarão à venda no balcão da CONAB em Itabaiana.
A universalização das cisternas em Sergipe também foi alvo de um projeto anunciado pelo Governador. Serão investidos R$37,5 mil, para a construção de
9.904 cisternas em todo o Estado, através de parceria
entre a CODEVASF, o Banco do Nordeste, a Fundação
Banco do Brasil e a Associação do Semiárido (ASA).
As medidas adotadas pelo Governador de Sergipe
foram comemoradas por muitos Prefeitos presentes, o
que demonstrou respeito e compromisso com o bem-estar da população.
O Governador Marcelo Déda nos últimos meses
vem buscando atuar intensamente perante o Governo
Federal no sentido de ampliar a ajuda à região atingida pela seca, e, graças à intervenção do Governador, a Presidenta da República, Dilma Rousseff, fez
em Sergipe a reunião em que anunciou um plano de
ação no valor de R$2 bilhões para atender às populações atingidas.
Parabenizo o Governador Marcelo Déda pelo esforço concentrado para resolver o problema da estiagem e pela preocupação de melhorar a vida do povo
sergipano, tão castigado pela seca.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Líder Lincoln Portela, para uma
Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar
PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB. S.Exa. dispõe
de 5 minutos na tribuna.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Deputado Inocêncio Oliveira, certas iniciativas podem
ser a princípio não compreendidas, mas tenho vindo
sempre a esta tribuna para denunciar o problema da
violência no Brasil.
O Brasil está entre os cinco ou seis países mais
violentos do mundo, segundo dados da Organização das
Nações Unidas (ONU), com uma média de 22,7 assassinatos por cada 100 mil habitantes. Estamos à frente
inclusive do México. Os dados do Brasil são um absurdo.
Ontem, numa posição um tanto corajosa do partido – porque o que fiz não fiz de maneira isolada –,
nós até ameaçamos exigir um novo painel, para que
projetos de segurança pública fossem votados nesta
Câmara. O Presidente Marco Maia já havia demonstrado esse interesse, e ontem mesmo conversou com
o Ministro José Eduardo Cardozo, da Justiça, atendendo os clamores do Partido da República em relação à
segurança pública, e reservou os dias 12, 13 e 14 de
junho, uma semana inteira, para a votação de projetos da área de segurança. É bom que esta Casa, que
os Parlamentares, que as Lideranças dos partidos se
mobilizem nesse sentido e definam as matérias mais
relevantes, a fim de que nesses 3 dias possamos de
fato votá-las. Isso é muito importante para o Brasil.
Depois que eu propus aquela Comissão Geral
para ouvirmos nesta Casa os diversos segmentos
envolvidos, da área da Justiça, da área da Segurança Pública, do Poder Judiciário, do Ministério Público,
recebi manifestações de diversas entidades do Brasil,
como as Secretarias de Segurança Pública, corroborando a ideia, ratificando a ideia da Comissão Geral.
Vou entregá-las ao Presidente Marco Maia. O requerimento já está pronto, já foi entregue, assinado por
todos os Líderes. É importante que possamos, nessa
mesma semana de votações, reservar ao menos uma
tarde para fazer esse debate numa Comissão Geral.
Não podemos mais permitir que a violência continue da maneira que está. A cultura do desrespeito gera
a cultura da violência. Mas esta Casa está reagindo – e
precisa reagir. Acontece que não basta reagirmos com
a nossa indignação, embora a indignação é um excelente começo, é um ponto de partida fundamental para
que mudemos este estado de coisas e estabeleçamos
no País uma cultura de paz. E não adianta dizer que
as coisas estão como estão porque já estamos no fim
dos tempos, por uma questão apocalíptica. Não. Nós
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podemos mudar isto, independentemente desses conceitos. O que nós precisamos é de reagir com a nossa
indignação e com o nosso trabalho.
Hoje, por exemplo, o Deputado Maurício Quintella
Lessa falará à tarde pela Liderança do partido. Ele me
disse que um médico foi cruelmente assassinado em
Maceió, e gratuitamente. Mais de 70 mil pessoas estão
indignadas, saindo às ruas da cidade. O crime aconteceu por causa de uma bicicleta. O médico tinha um
currículo, um histórico de vida, e vem alguém envolvido
no mundo das drogas, um viciado, um dependente que
está à margem do processo de ressocialização, e o mata.
Não aguentamos mais, Sr. Presidente. É preciso
reagirmos com indignação, não apenas com vontade
política. É preciso indignação e ação política.
Antecipo meus parabéns a esta Casa pelas votações dos dias 12, 13 e 14 de junho.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Paulo Feijó, do PR
do Rio de Janeiro.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, eu quero com muita tristeza registrar desta
tribuna que as ferrovias brasileiras estão acabando. O
estado de abandono é visível. Um erro que se perpetua desde lá detrás, a partir do Governo de Juscelino
Kubitschek, que fortaleceu muito as rodovias em detrimento das ferrovias brasileiras. Governo entra, Governo
sai, e os erros e o descaso se sucedem.
Errou também o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando mudou o modelo de administração da Rede Ferroviária Federal, passando para a
concessão de trechos ferroviários. Errou por quê? As
empresas concessionárias não disseram até agora a
que vieram, não cumprem com as suas obrigações
contratuais em termos de investimentos, em termos
de alcançar metas de volume de transporte.
Errou também o ex-Presidente Lula, que passou
despercebido. Esperamos que a Presidenta Dilma priorize políticas públicas voltadas para o fortalecimento
do transporte ferroviário nacional.
Sr. Presidente, para que tenhamos ideia, o Brasil
tinha, até poucos anos atrás, 28 mil quilômetros de ferrovias; hoje são 8 mil quilômetros. As locomotivas sumiram, o material rodante desapareceu, terras do Governo
da antiga Rede Ferroviária foram invadidas, o patrimônio histórico da ferrovia está se acabando. As agências
fiscalizadoras dos mais diversos segmentos não estão
cumprindo com suas obrigações, com suas atribuições.
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A Agência Nacional de Transportes Terrestres
precisa se pronunciar. Ela não fiscaliza, não cobra resultados dessas empresas!
Então, Sr. Presidente, nós esperamos que, neste
Governo, parcerias com as empresas privadas possam
voltar a ajudar o Brasil a se desenvolver nesse segmento. Hoje, o Custo Brasil é muito alto. O transporte
ferroviário é mais barato, mais econômico, mais seguro
e ambientalmente mais correto. Não entendemos por
que os Governos se sucedem fazendo vista grossa ao
fortalecimento das ferrovias brasileiras. Esperamos que
isso mude no Governo da Presidenta Dilma.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com
a palavra o Deputado Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (Bloco/PPS-SE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a educação jamais pode deixar de ser prioridade nacional. Mas não é o que acontece no meu
Estado, Sergipe.
Volto à tribuna para dizer que os professores da
rede estadual de ensino de Sergipe encontram-se há
50 dias em greve. Já começaram, inclusive, protestos
com greve de fome!
Simplesmente para quê? Para que a lei que o
Congresso Nacional aprovou e o Presidente Lula sancionou seja cumprida pelo Governador Marcelo Déda,
do Partido dos Trabalhadores, concedendo aos professores de Sergipe o piso nacional de salários.
Sr. Presidente, veja o absurdo a que chegamos.
O ex-Deputado Federal Iran Barbosa, do PT, e a Deputada Estadual Ana Lúcia, também do PT, de um Estado governado pelo Partido dos Trabalhadores, ontem
compararam o Governo do Marcelo Déda a Hitler. Veja
a situação em que nós nos encontramos em Sergipe.
Portanto, aqui da tribuna, fazendo uso da palavra,
dando voz aos professores da rede estadual de Sergipe, faço um apelo ao Governo Federal e ao próprio
Partido dos Trabalhadores, para que intercedam junto
ao Governador Marcelo Déda, a fim de S.Exa. cumpra
aquilo que a lei nacional estabelece: a instituição do
piso nacional de salário para os professores.
Este é o reclamo, o protesto que faço, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, faço uso deste microfone neste momento para parabenizar este Plenário por ontem termos
votado aqui a Proposta de Emenda à Constituição nº
416, de 2005, sobre o Sistema Nacional de Cultura, e
que prevê ampliar recursos para essa área.
Todavia, Sr. Presidente, quero aqui dizer que o
direito ao livre pensamento deve ter parâmetros.
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Circula, em rede nacional, propaganda de um
filme brasileiro, cujo nome tem duplo sentido: E aí,
comeu? No filme aparece uma criança de 6 anos de
idade, que interpela o pai e a mãe sobre uma palavra
de baixo calão – dá-me até vergonha falar aqui –, sobre o que é tesão. De repente, a menininha, com 5 ou
6 anos de idade, grita bem alto, dizendo: “Papai, eu
quero ter tesão”.
Uso este microfone somente para dizer que estou
notificando o Ministério Público do menor e pedindo ao
Conselho Tutelar e à Polícia Federal que avaliem isso.
Quero dizer à sociedade brasileir��������������
�����������������������
a que nós precisamos colocar parâmetros. E essas crianças expostas à mídia...
Só para concluir, Sr. Presidente, mais...
(O microfone é desligado.)
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO – Quero só dizer à sociedade brasileira que entenda que
ainda existe neste Parlamento um grupo de pessoas
que prezam e primam pela família. A família brasilei���������
ra deve ser respeitada para que tenhamos, no futuro,
uma sociedade um pouco mais ordeira. Essas coisas
que acontecem simplesmente nos deixam muito acabrunhados e entristecidos.
Então, eu peço que conste na Ata desta sessão
e, se possível, que seja veiculado na mídia do Parlamento meu protesto contra esse ato, que, para mim,
é um vilipêndio à inocência de uma criança.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso desta tribuna para manifestar meu repúdio a propaganda
enganosa veiculada na TV, promovendo um filme de
produção nacional com o título: E aí, comeu?.
Só o título já demonstra o duplo sentido da película, advindo daí o questionamento de uma criança,
em sua inocência: “Comeu o quê?”, causando embaraço a quem se digne explicar. A liberação dessa obra
que se mostra bem obrada para menores de 14 anos
demonstra a clara intenção de banalizar os costumes
com jargões de duplo sentido. Nessa propaganda,
apenas pela sinopse já se tem ideia do conteúdo manifestamente impróprio para menores, adolescentes
de 14 a 18 anos. O que dizer então dessa criança que
aparenta 6 anos perguntando aos pais: “O que é tesão?
Também quero tesão”. Vou notificar o Ministério Público do menor e a Policia Federal para que, juntamente
com o Conselho Tutelar, tome enérgicas providencias
no sentido de responsabilizar os produtores desse filme para explicarem a exposição dessa criança a situação que a meu ver vilipendia sua inocência. O direito
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ao livre pensamento deve ter parâmetros, para que a
sociedade possa autorregular-se e evitar a excessiva
permissividade, acessível a crianças que estão ainda
em base de evolução intelectual, não sendo possível
que estimulemos a que sejam queimadas etapas desse processo.
Salvaguardando as crianças hoje, estaremos
proporcionando que sejam amanhã adultos forjados
nos mais elevados valores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. IRAJÁ ABREU (PSD-TO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
amigos tocantinenses que nos acompanham pela TV
Câmara e pela Rádio Câmara, é com grande alegria
que retorno à tribuna desta Casa para anunciar que,
em audiência com o ������������������������������
Ministro����������������������
Fernando Bezerra, recentemente, fiz três pleitos importantíssimos para o
Estado do Tocantins.
O primeiro pleito, Sr. Presidente, refere-se à questão das queimadas. O Tocantins, como vários Estados
das Regiões Norte e Nordeste do País, sofre, nos meses de maio a setembro, com a escassez de chuva.
E o Tocantins, que não é diferente dos demais, é um
Estado em que, infelizmente, pega fogo no norte, no
sul, no leste e no oeste. Isso prejudica sobremaneira
as cidades tocantinenses, a população e os animais.
No ano passado, nós tivemos, infelizmente, o registro
de três óbitos.
Só o INPE informou que, na data de 24 de julho
de 2011, foram identificados quase 200 focos de incêndio – em apenas 1 dia.
O Governo do Estado do Tocantins vem desempenhando o seu papel com campanhas educativas
para que a gente possa reduzir cada vez mais esse
número, mas é imprescindível que nós possamos
atacar o problema na raiz. E a forma de fazê-lo é com
brigadas de incêndio.
Por isso, apresentei ao Ministro Fernando Bezerra
a demanda de recursos de 5 milhões de reais, para que
nós possamos treinar e equipar brigadas de incêndio
no Estado do Tocantins. O plano de trabalho foi apresentado ao Ministro, também o decreto de calamidade
do Governo Siqueira Campos e o reconhecimento do
Governo Federal de que o Tocantins encontra-se numa
região realmente delicada.
Pude também, nessa audiência, apresentar ao
Ministro Fernando Bezerra uma segunda demanda
importante: o Projeto São João. Trata-se de um projeto localizado no Município de Porto Nacional, polo
de grãos do Estado do Tocantins, com quase 3.200
hectares. Lá, foi inaugurada, na AGROTINS, a maior
feira tecnológica da região norte do Estado, a quarta
e última etapa desse projeto. Ali, serão liberados mais
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500 hectares, em 24 lotes, entre pequenos, médios e
grandes, que variam de 10 a 80 hectares, para a produção hortifrutícola.
Nessa audiência, Sr. Presidente, solicitei a liberação de recursos de 2 milhões e meio de reais para
que essa quarta e última etapa possa garantir a esses novos produtores rurais qualificação, assistência
técnica e principalmente a gestão para assegurar o
sucesso desse empreendimento que já vem trazendo,
ao longo de 5 anos, bastantes resultados ao Estado
do Tocantins.
E, por fim, pude também apresentar um pleito
quanto ao projeto de irrigação do Paranã, que será a
primeira parceria público-privada do Brasil voltada a
projeto de irrigação, numa região extremamente pobre
do Estado do Tocantins, que é o Município de Paranã, que possui IDH inferior a 0,6, o que o caracteriza
como uma região de extrema pobreza. Essa iniciativa
do Governador Siqueira Campos foi para poder potencializar uma região que tem terras férteis, rios perenes,
mas que infelizmente sofre com a escassez de chuva.
E a irrigação é a grande solução para que possamos
viabilizar essa região.
Estive recentemente em Chiclayo, no Peru, conhecendo um projeto semelhante, o Projeto Olmos, que
faz a transposição de um rio por 20 quilômetros para
levar água a uma região seca também do semiárido
do Peru. E lá pude identificar pessoalmente o sucesso
desse empreendimento, que consolidou uma região de
40 mil hectares, gerando emprego e renda.
Solicitei então a liberação de 21 milhões de reais
para que possamos criar esse novo polo no Estado
do Tocantins.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu quero me solidarizar com a Embaixada da Venezuela, que divulgou nota sobre a agressão promovida
pelo Ministro Gilmar Mendes contra aquele país amigo e vizinho.
O Ministro Gilmar Mendes vai aos jornais e diz
que o Brasil não é a Venezuela, onde se prende Ministro. De certa maneira, é algo inédito. Será que Ministro
não pode ser preso? Eu não quero entrar no mérito de
como se prender um Ministro, mas a cabeça autoritária do coronel e fazendeiro Gilmar Mendes acha que
Ministro não pode ser preso. Ora, qualquer cidadão
brasileiro que descumpra a lei, que cometa algum crime pode ser preso. Isso está na Constituição. E ele,
como professor de Direito Constitucional e como Ministro, deveria saber disso.
É lamentável que se crie uma crise diplomática
por conta do destempero verbal de um Ministro da
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Suprema Corte do nosso País. É algo inusitado, beira
o ridículo o comportamento do Ministro, alguém que
deveria zelar pela discrição do cargo, que deveria valorizar a liturgia do cargo que exerce e que se deveria
ter respeito. Ele perde completamente o respeito com
as declarações estapafúrdias que deu previamente
sobre o seu voto no chamado mensalão. Ele anunciou
previamente esse voto e se colocou em suspeição.
Vou sugerir à coordenação da bancada do PT
que entre no Conselho da Magistratura contra o Sr.
Ministro Gilmar Mendes, pela sua incapacidade, pela
sua incompetência, pelo seu destempero verbal, pelo
seu desconhecimento das regras mais elementares por
parte de quem ocupa um cargo de Ministro da Justiça, que se prestou, por último, a virar um colaborador
da revista Veja, que tinha as suas calúnias semanais
alimentadas pelo esquema Cachoeira.
Como Cachoeira está preso, estranhamente, o
Sr. Gilmar Mendes se prestou a esse deplorável papel
de colaborador da revista Veja em suas denúncias semanais, desta vez, contra o Presidente da República.
É lamentável e lastimável sob todos os aspectos
que um Ministro da Suprema Corte do País tenha um
comportamento desastrado, irresponsável e falastrão
como esse do Sr. Gilmar Mendes. Lamento que uma
autoridade desse porte se desqualifique a esse ponto.
Seus atos enquanto Ministro da Suprema Corte estão
a merecer total suspeição.
É por isso que nós aqui manifestamos nosso repúdio a seu recente ataque à Venezuela, repudiado
também pelo Embaixador daquele país, criando um
problema diplomático contra um país que, por eleições
diretas, elege seus dirigentes e que faz parte das nações amigas, contra as quais não deveríamos emitir
esse tipo de juízo, principalmente partindo da cabeça
de um Magistrado da Suprema Corte, professor, dizem,
de Direito Constitucional.
Muito obrigado.
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
mensalão é o maior escândalo de corrupção da história deste País. O Supremo Tribunal Federal está para
julgar o mensalão, e setores radicais do PT estão desesperados com a possibilidade da condenação de
todos os envolvidos. Os seus cúmplices, aqueles que
viram, que participaram fazem de tudo para que esse
julgamento não ocorra.
O episódio espúrio do ex-Presidente Lula tentando – e a palavra é esta mesmo – chantagear o Ministro
Gilmar Mendes para que ele trabalhasse com medo,
diante do medo de episódios que não ocorreram, para
que o julgamento não existisse, é extremamente deplorável e tem de ter a condenação completa deste País.
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Eu acredito, inclusive... Porque todo mundo sabe
que o Presidente Lula é uma pessoa esperta, muito
esperta. O que ele desejava – e tenho absoluta convicção –, primeiro, é que o julgamento não ocorresse,
porque ele sabe que muitos dos seus amigos, seus
parceiros, seus colaboradores serão condenados de
forma cabal, pela consistência da denúncia do Procurador‑Geral da República, que demonstra transferência de dinheiro público para pagamento de partidos e
Parlamentares, compra de apoios.
Mas também é importante que se leve em conta
esta possibilidade: o Presidente Lula está dizendo aos
seus cúmplices e aos parceiros do mensalão: “Olhem,
fiz o possível! Lutei o quanto pude! Passei do limite!
Não me envolvam nisso! Fiz o que ninguém podia imaginar: procurei um Ministro do Supremo Tribunal Federal para pedir que não houvesse o julgamento! Fiz
a minha parte. Se o julgamento acontecer, não tenho
nada a ver com isso!”.
(O microfone é desligado.)
O SR. JUTAHY JUNIOR – O que o Presidente
Lula está dizendo? “Nomeei oito Ministros. Se algum
desses Ministros não votar absolvendo aquelas pessoas envolvidas no mensalão, não tenho responsabilidade!”. E é isso que está acontecendo.
Desde a formação da necessária e importante
CPMI do Cachoeira, o objetivo de setores radicais do
PT não é apurar os ilícitos, as coisas erradas e criminosas praticadas. A CPMI foi um instrumento para
fazer uma cortina de fumaça contra o julgamento do
mensalão, com o objetivo de atingir o Procurador-Geral
da República, a imprensa livre do Brasil, Ministros do
Supremo Tribunal Federal e pessoas que denunciaram
o mensalão na época desse episódio.
Acreditamos na independência do Supremo, no
julgamento justo e na condenação dos culpados!
Durante o discurso do Sr. Jutahy Junior,
o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra, pela ordem, a Deputada Fátima Bezerra.
Em seguida, vamos dar início à Ordem do Dia.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, quero rapidamente dizer que, entre a palavra de Gilmar Mendes,
o Ministro do Supremo Tribunal Federal, e a palavra do
Presidente Lula, eu fico com a imensa maioria do povo
brasileiro, eu fico com a do Presidente Lula.
Lula foi eleito duas vezes Presidente deste País.
O Presidente Lula é um dos homens públicos mais
admirados, mais amados, mais respeitados pelo povo
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brasileiro e também lá fora. Esse respeito que o povo
brasileiro tem pelo Presidente Lula não é de graça, é
fruto exatamente do governo republicano que ele fez,
do governo que cuidou deste País, que cuidou principalmente dos mais pobres; é fruto de um governo
que tratou com muito respeito o Poder Judiciário e o
Poder Legislativo; é fruto exatamente esse respeito do
amor que o povo brasileiro tem pelo Presidente Lula –
repito –, pelo fato de ter sido o maior Presidente que
este País já teve.
No mais, Gilmar Mendes faz parte da turma do
DEM, do PSDB, essa turma que já foi derrotada duas
vezes e que vai ser derrotada de novo em 2014. Foram
derrotados em 2002, foram derrotados em 2006, foram
derrotados em 2010 e vão ser derrotados de novo em
2014, nas urnas. Esse é o recado que a população
brasileira vem dando e que vai dar novamente.
Sra. Presidente, quero dizer que, na próxima
segunda-feira, por requerimento de nossa autoria, a
CPI da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em curso nesta Casa, presidida pela Deputada
Erika Kokay, que aqui está, vai estar em Natal, no Rio
Grande do Norte.
O Rio Grande do Norte, especialmente Natal,
faz parte do mapa do problema da exploração sexual
infantojuvenil, que afeta crianças e adolescentes, que
rouba a infância de muitas crianças e adolescentes
pelo País afora. Em Natal, infelizmente, não é diferente.
Aliás, Sra. Presidente, com a proximidade da
Copa do Mundo de Futebol, esse problema tende a se
agravar. Daí por que é preciso exigir muita atenção do
Poder Executivo, do Poder Legislativo. O Poder Legislativo está dando a sua contribuição com essa CPI e
vai contribuir mais, não só atualizando o diagnóstico
sobre essa situação, mas também demandando autoridades e cobrando providências.
É isso exatamente o que nós vamos fazer na
segunda-feira, em Natal. A audiência pública vai ser
realizada no Plenarinho da Assembleia Legislativa do
nosso Estado, a partir das 14 horas. E lá estarão todas
as entidades que fazem parte da rede social de proteção à criança e ao adolescente – Ministério Público,
Governo do Estado e Governos Municipais. Enfim, todos os preparativos estão sendo realizados para que a
CPI realize a sua audiência na próxima segunda-feira.
Por fim, Sra. Presidente, quero me somar aos
Parlamentares da bancada do Nordeste que já pontuaram a importante reunião que nós tivemos ontem com
o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra
Coelho, ocasião em que pedimos velocidade para as
medidas de enfrentamento da estiagem que assola
exatamente o Nordeste, que dizem respeito a abastecimento de água, a promoção da economia local, a
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crédito, a antecipação do seguro-safra, do Bolsa Estiagem. Mas não deixamos de tratar das medidas de
caráter estruturante: São Francisco; adutoras; obras
de infraestrutura hídrica; reestruturação dos órgãos...
(O microfone é desligado.)
A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Para concluir, Sra.
Presidente: reestruturação de órgãos importantes, exatamente para alavancar o desenvolvimento econômico e social de uma região tão sofrida, que, graças ao
Governo do Presidente Lula, começou a ser olhada
com outros olhos, tanto é que o Nordeste brasileiro
apresentou, nos últimos 8 anos, média de crescimento
econômico acima da média das demais regiões do País.
Então, foi uma reunião muito importante. O Ministro
e sua equipe apresentaram à bancada nordestina um
conjunto de medidas, tanto de caráter emergencial quanto de caráter estruturante, que estão sendo realizadas.
Por fim, na segunda-feira vamos receber com
muita alegria, no Rio Grande do Norte, o Ministro Pepe
Vargas, que vai entregar retroescavadeiras. O Ministro
chega em boa hora porque esses equipamentos serão
muito importantes, Sra. Presidente, neste momento de
grande seca no nosso Estado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Concedo a palavra ao Deputado Jaime Martins.
O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PR-MG. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero apenas pedir a
V.Exa. que considere como lido o meu pronunciamento.
Amanhã, a minha querida cidade de Divinópolis,
no Estado de Minas Gerais, estará completando 100
anos de emancipação político-administrativa. Nós estamos todos envolvidos nas comemorações do seu
centenário.
Tenho a honra e o orgulho de ter sido o primeiro Deputado Federal eleito pela cidade e, já no meu
quinto mandato, continuo tendo quase 50% dos votos
válidos do Município.
Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, e solicito que
autorize a divulgação do meu pronunciamento pelos
meios de comunicação da Casa.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sirvo-me desta tribuna para exaltar Divinópolis por seu
centenário. Em meu pronunciamento, quero registrar
a plenitude de nosso contentamento por esta data
muito especial para todos os divinopolitanos, 1º de
junho de 2012, em que celebraremos os 100 anos de
emancipação de uma das mais importantes cidades
do Estado de Minas Gerais: “das terras do Oeste, a
Princesa altaneira”.
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A simbologia presente no hino de Divinópolis
transmutou-se em pura verdade: a fé de seu povo e a
afeição ao trabalho explicam e justificam a extraordinária trajetória da cidade, que hoje ostenta o título de
cidade-polo da região centro-oeste do Estado.
Às margens da Estação Henrique Galvão, a antiga Vila do Espírito Santo do Itapecerica abriu suas
fronteiras para o sertão e o litoral. Por longo período
foi conhecida por Cidade Operária, em virtude da instalação e do funcionamento da oficina reparadora de
vagões e locomotivas da malha ferroviária nacional, no
complexo então considerado o maior da América Latina.
A emancipação do Município veio na virada do
século XVIII para o XIX, no contexto da Reforma Administrativa ensejada pelo Governo Estadual de Bueno
Brandão, mas alcançada principalmente pelos esforços de seus pioneiros – dentre os quais posso citar
o farmacêutico Pedro Gontijo, o advogado Francisco
Ribeiro de Carvalho, o padre Matias Lobato e o comerciante Antônio Olympio de Moraes, este que veio a
ser o primeiro Prefeito do Município –, ávidos por fazer
cumprir a máxima dos mineiros, que esconde atrás da
simplicidade de um verbete o sonoro grito de Liberdade.
Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que Divinópolis é um exemplo perfeito do processo de acelerado
crescimento econômico que tem caracterizado a região
centro-oeste nos últimos anos. “Parcela fecunda de Minas Gerais”, o Município ocupa a quinta posição entre
as cidades com melhores Índices de Desenvolvimento
Humano do Estado e posiciona-se entre as dez melhores cidades de Minas para se investir, o que justifica
o crescente fluxo migratório, atraído pelo dinamismo
de suas atividades produtivas e mercado de trabalho.
Os setores metalúrgico, têxtil, de comércio e prestação de serviços são os mais representativos de recolhimento de ICMS, e o setor confeccionista é, há muito,
o que mais emprega, conferindo ao Município o título
de cidade-polo da moda, além de seu reconhecimento nacional como um dos eixos siderúrgicos do País.
Somos minerais! Da explosão dessas entranhas
é que surgem as riquezas do subsolo e que através
dos séculos têm sustentado o crescimento industrial do
Brasil. Minha cidade notabilizou-se como predecessora
das usinas de ferro-gusa e como uma de suas maiores
produtoras. Nossas exportações são parte importante
da balança comercial do País.
A tradição educacional e cultural de Divinópolis
consolida-se a olhos vistos. O Município sedia o campus avançado “Dona Lindu” da Universidade Federal
de São João Del Rei e um campus CEFET-MG, que
oferecem cursos nas áreas de saúde e cursos técnicos integrados ao ensino médio, respectivamente. A
cidade ostenta o número de 32 cursos superiores e
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de 10 cursos técnicos ou tecnólogos, ministrados por
8 instituições de ensino. Se considerarmos que essa
realidade se integra ao desenvolvimento econômico,
fica, pois, fácil entender porque a cidade também atrai
milhares de pessoas em busca de estudo e se solidifica nesse novo segmento.
A herança cultural dos nossos afrodescendentes
não é culto relegado ao passado. Está presente em nossa música, em nossas artes e em nossas manifestações
populares. E é quando nos enfeitamos com os nossos
melhores trajes para exaltar esta cidade que acorda no
seu centenário para um futuro ainda mais promissor.
“Do céu foi que veio teu nome”, Divinópolis, “crismando-te ao berço, Cidade Divina”. Abençoada! Povo
essencialmente cristão, sede de bispado e de templos
religiosos de diversas denominações, não deixa de
lado o sincretismo religioso, por entender que todos os
caminhos levam a Deus. A religião Católica é predominante no Município, destacando o turismo religioso
em torno do Santuário de Nossa Senhora Aparecida,
que reúne, anualmente, milhares de fiéis na Festa da
Padroeira do Brasil.
Devo destacar também o turismo de negócios
e de lazer, que fazem parte da cesta de ofertas dos
agentes comerciais. Sediamos uma das maiores festas
de peão e boiadeiro do Brasil. A Divinaexpô, que acontece neste final de semana, é distinta pela excelência
de sua organização e pelo alcance nacional. Além do
Festival Nacional da Cerveja, o FENACER, e a DivinaFolia, que anualmente lotam o Parque de Exposições
do Município e movimentam a nossa economia.
Minas não tem praias, mas tem seus mares interiores. E, como todos sabem, é possuidora de um
espinhaço formado de montanhas que se alternam e
se agigantam para deslumbrar quantos nos visitam.
Nosso Lago das Roseiras, que concentra as cores da
mais pura turmalina, é um exemplo de que a natureza
foi pródiga e generosa com a nossa região.
Por fim, e ainda assim sem esgotar as grandezas
de Divinópolis, reporto-me aos ilustres filhos dessa terra, que expressam ou expressaram o belo na história
do Município e o fazem destaque. Falo, dentre outros
tantos, do esculturista Geraldo Teles de Oliveira (GTO),
da escritora Adélia Prado, do músico e compositor Túlio
Mourão, do cineasta Helvécio Ratton e do empresário
Ricardo Nunes.
É por essas e muitas outras razões, Sr. Presidente,
que Divinópolis nasceu (e ainda é) a “Cidade Esperança” de um povo sonhador que ao longo de sua história
semeou, às margens da estrada de ferro, o futuro que
hoje colhemos. O simples Distrito do Espírito Santo do
Itapecerica de ontem, ao completar 100 anos de emancipação político-administrativa, avigora o seu principado e
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mostra que a maturidade já faz parte de sua história. Por
isso, cumprimento cada um dos 213 mil divinopolitanos
que represento nesta Casa e que comigo muito se orgulham de fazer parte da história da “Princesinha do Oeste”.
Essa cidade maravilhosa, majestosa, hospitaleira,
progressista e pujante que me concedeu a distinção de
ser seu primeiro Deputado Federal, seu primeiro representante no Congresso Nacional, continua, ainda hoje
– no meu quinto mandato consecutivo –, concedendo-me quase 50% de todos os seus votos válidos, o que
é para mim motivo de muito orgulho, de imensa honra.
Honra-me e orgulha-me, Sr. Presidente, representar meu povo querido de Divinópolis no Congresso
Nacional, povo ao qual envio agora, desta tribuna, meu
mais afetuoso e fraterno abraço.
Conte sempre comigo, minha gente amada de
Divinópolis!
Muito obrigado.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Sem
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Deputada Rose
de Freitas, antes de ter início a Ordem do Dia, quero
dizer que o Partido da República não se encontra em
obstrução.
Obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não.

V – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:
Partido Bloco
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AMAZONAS
Átila Lins PSD
Carlos Souza PSD
Francisco Praciano PT
Pauderney Avelino DEM
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSD
Total de Amazonas: 7
RONDONIA
Marinha Raupp PMDB
Mauro Nazif PSB
Moreira Mendes PSD
Total de Rondônia: 3
ACRE
Flaviano Melo PMDB
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB
Taumaturgo Lima PT
Total de Acre: 5
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
Eduardo Gomes PSDB
Júnior Coimbra PMDB
Laurez Moreira PSB
Lázaro Botelho PP
Total de Tocantins: 5
MARANHÃO

RORAIMA
Berinho Bantim PSDB
Francisco Araújo PSD
Total de Roraima: 2
AMAPÁ
Sebastião Bala Rocha PDT
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá: 2
PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB
Cláudio Puty PT
Dudimar Paxiúba PSDB
Josué Bengtson PTB
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 9

Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Francisco Escórcio PMDB
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD
Pinto Itamaraty PSDB
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão: 6
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB
Danilo Forte PMDB
Eudes Xavier PT
Gera Arruda PMDB
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Airton PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Mauro Benevides PMDB
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará: 12
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PIAUÍ
Hugo Napoleão PSD
Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Júlio Cesar PSD
Marcelo Castro PMDB
Nazareno Fonteles PT
Total de Piauí: 6
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PSD
Fátima Bezerra PT
Rogério Marinho PSDB
Total de Rio Grande do Norte: 3
PARAÍBA
Benjamin Maranhão PMDB
Leonardo Gadelha PSC
Luiz Couto PT
Nilda Gondim PMDB
Romero Rodrigues PSDB
Total de Paraíba: 5
PERNAMBUCO
Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Fernando Coelho Filho PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jorge Corte Real PTB
Mendonça Filho DEM
Paulo Rubem Santiago PDT
Raul Henry PMDB
Roberto Teixeira PP
Severino Ninho PSB
Silvio Costa PTB
Vilalba PRB
Wolney Queiroz PDT
Total de Pernambuco: 15
ALAGOAS
Givaldo Carimbão PSB
Joaquim Beltrão PMDB
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rui Palmeira PSDB
Total de Alagoas: 4
SERGIPE
Almeida Lima PPS PvPps
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT
Mendonça Prado DEM
Rogério Carvalho PT
Total de Sergipe: 5
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BAHIA
Amauri Teixeira PT
Antonio Brito PTB
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto DEM
Fernando Torres PSD
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP
José Carlos Araújo PSD
José Nunes PSD
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jutahy Junior PSDB
Lucio Vieira Lima PMDB
Luiz Alberto PT
Luiz Argôlo PP
Mário Negromonte PP
Paulo Magalhães PSD
Roberto Britto PP
Waldenor Pereira PT
Total de Bahia: 20
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PSD
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Carlaile Pedrosa PSDB
Diego Andrade PSD
Domingos Sávio PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Eros Biondini PTB
Fábio Ramalho PV PvPps
George Hilton PRB
Geraldo Thadeu PSD
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB
João Magalhães PMDB
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes PSD
Mauro Lopes PMDB
Newton Cardoso PMDB
Odair Cunha PT
Renzo Braz PP
Rodrigo de Castro PSDB
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Stefano Aguiar PSC
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Walter Tosta PSD
Zé Silva PDT
Total de Minas Gerais: 33
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Manato PDT
Paulo Foletto PSB
Rose de Freitas PMDB
Sueli Vidigal PDT
Total de Espírito Santo: 7
RIO DE JANEIRO
Alessandro Molon PT
Alexandre Santos PMDB
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD
Chico Alencar PSOL
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN
Dr. Paulo César PSD
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Felipe Bornier PSD
Fernando Jordão PMDB
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Marcelo Matos PDT
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB
Walney Rocha PTB
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro: 30
SÃO PAULO
Antonio Bulhões PRB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
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Arnaldo Jardim PPS PvPps
Cândido Vaccarezza PT
Carlinhos Almeida PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dr. Ubiali PSB
Duarte Nogueira PSDB
Edinho Araújo PMDB
Eleuses Paiva PSD
Eli Correa Filho DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Gabriel Chalita PMDB
Ivan Valente PSOL
Jonas Donizette PSB
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José De Filippi PT
José Mentor PT
Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB
Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB
Pastor Marco Feliciano PSC
Paulo Teixeira PT
Penna PV PvPps
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PSD
Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB
Vanderlei Siraque PT
Vaz de Lima PSDB
Walter Feldman PSDB
William Dib PSDB
Total de São Paulo: 38
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 PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso: 8
DISTRITO FEDERAL
Erika Kokay PT
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Pitiman PMDB
Reguffe PDT
Total de Distrito Federal: 4
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GOIÁS
Heuler Cruvinel PSD
Íris de Araújo PMDB
João Campos PSDB
Leonardo Vilela PSDB
Magda Mofatto PTB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Total de Goiás: 9
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Geraldo Resende PMDB
Giroto PMDB
Marçal Filho PMDB
Reinaldo Azambuja PSDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
André Zacharow PMDB
Assis do Couto PT
Cida Borghetti PP
Dilceu Sperafico PP
Edmar Arruda PSC
Eduardo Sciarra PSD
Fernando Francischini PSDB
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB
Luiz Carlos Setim DEM
Nelson Meurer PP
Nelson Padovani PSC
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Ratinho Junior PSC
Rubens Bueno PPS PvPps
Takayama PSC
Total de Paraná: 21
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB
Décio Lima PT
Mauro Mariani PMDB
Onofre Santo Agostini PSD
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Total de Santa Catarina: 6
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RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Alexandre Roso PSB
Bohn Gass PT
Danrlei De Deus Hinterholz PSD
Giovani Cherini PDT
Henrique Fontana PT
Jeronimo Goergen PP
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Noé PSB
Marcon PT
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Pimenta PT
Ronaldo Nogueira PTB
Ronaldo Zulke PT
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Total de Rio Grande do Sul: 18
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A lista
de presença registra o comparecimento de 289 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Há mais quatro oradores inscritos, mas vamos
abrir a Ordem do Dia.
Da Ordem do Dia constam quatro itens.
A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS-SC.
Questão de ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra.
Presidente, uma questão de ordem, por favor.
O Bloco PV/PPS pede a retirada de dois itens
que estão na pauta, para votação hoje. E já explico
por quê. Trata-se dos Projetos de Decreto Legislativo
nºs 2.489, de 2010, e 2.836, de 2010, sobre o acordo
de cooperação econômica e comercial entre Brasil e
Uzbequistão. E digo por quê: porque nos últimos dias,
nos sites e nas redes sociais, no site Defesa da Mulher, vemos as seguintes matérias: Ditador do Uzbequistão – Islam Karimov – está forçando médicos a
removerem útero de mulheres.
Na dúvida, Sra. Presidente, pedimos a retirada de
pauta, para que possamos estudar todas as matérias
que estão nos sites e nas redes sociais e que tratam
desse grave crime contra a mulher.
Segundo alguns relatos, as mulheres entram
em trabalho de parto, e, sem o seu consentimento, os
profissionais médicos, que têm uma cota a cumprir durante o mês e precisam fazer a histerectomia, retiram
o útero, por determinação do senhor ditador.
Então, eu peço a retirada, em nome do Bloco
PV/PPS, desses dois acordos internacionais, Sra.
Presidente.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa.
falou do 2.489. Qual é o outro?
A SRA. CARMEN ZANOTTO – Falei do 2.489 e
do 2.836. Os dois são de 2010, Sra. Presidente.
A SRA. ERIKA KOKAY – Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pois
não, Deputada Erika Kokay.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.) – Sra. Presidente, a Liderança do
Governo nesta Casa entrou em contato com o Itamaraty. E, obviamente, nós temos notícias de Internet, que
absolutamente provocam a indignação de todas nós e
de todos nós, particularmente da nossa Presidenta, a
Presidenta mulher. Mas notícias de Internet precisam
ser devidamente averiguadas. E o Itamaraty estabeleceu o compromisso de investigar todo esse processo, a
veracidade dessas denúncias. Portanto, nós não somos
contrários a que se retire de pauta. Entretanto, é preciso ter cautela com denúncias que saem da Internet.
Por outro lado, o Uzbequistão passou por um processo de monitoramento da ONU, na perspectiva de
reafirmar os princípios democráticos naquela nação.
Obviamente, nós sabemos que é importante que este
País, o Brasil, que constrói todos os dias uma democracia real, valorize os passos que as nações dão no
sentido de consolidar o seu trajeto democrático.
Portanto, Sra. Presidente, nós estamos de acordo
com a retirada de pauta neste momento, mas há uma
preocupação do Itamaraty, na perspectiva de investigar a veracidade de todas essas denúncias, para que
posteriormente possamos tomar uma posição.
Encerro mais uma vez realçando a importância
de o Brasil, esta Nação que constrói a duras penas a
sua democracia, reafirmar os caminhos que têm sido
tomados, com o monitoramento da ONU, para a efetiva
democratização do Uzbequistão.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Os
itens constantes da pauta são os Projetos de Decreto
Legislativo nº 1.351-A, 2.489-A e 2.836-A – e o PPS
já pediu que sejam retirados – e ainda o Projeto de
Decreto Legislativo nº 539-A, de 2011.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Sobre a mesa requerimentos assinados pelo Deputado
Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do Democratas,
em que pede sejam retirados da pauta os Projetos
nº 1.351-A, de 2008; 2.489-A, de 2010; 2.836-A, de
2010; e 539-A, de 2011. Todos assinados pelo Líder
do Democratas.
“Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos
termos do art. 117, VI, do Regimento Interno,
a retirada da pauta do (a) PDC nº 1.351-A, de
2008, constante da presente Ordem do Dia.”
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Sala das Sessões, 31 de maio de 2012.
– Alexandre Leite, Vice-Líder do Democratas
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Alexandre Leite.
O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM-SP. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu sempre fui favorável a que ocorressem as sessões de quinta-feira.
Acredito que é uma das sessões desta Casa em que
mais se produz, em que mais se votam os projetos de
lei e os projetos de decreto legislativo.
Mas não é de hoje que a Ministra Ideli Salvatti
vem, de forma desrespeitosa, de forma incompetente,
inábil, destratando os Parlamentares desta Casa. Eu
também já tive o desprazer de não ser recebido pela
Ministra Ideli Salvatti, juntamente com a Comissão
de Segurança Pública, na época em que se discutia a PEC nº 300. Era um bloco suprapartidário, com
a presença do Presidente da Comissão, na época o
Deputado Mendonça Prado. Fomos discutir, apenas
discutir, a PEC nº 300. De forma desrespeitosa, sequer
fomos recebidos. Ela vem repetindo esse ato com os
Parlamentares desta Casa, ela repete esse ato com
os Líderes da Oposição.
Nós não estamos indo até a Ministra Ideli para
pedir favor. Nós estamos indo até ela para pedir que
discuta os projetos de interesse do povo brasileiro.
Nós estamos indo até ela para discutir os projetos
de interesse desta Casa. Estamos, na condição
de Parlamentares, defendendo os interesses do
Parlamento. E ela vem de forma contínua desrespeitando a nossa Casa. Não podemos permitir que
o nosso Parlamento seja ofendido dessa maneira,
Sr. Presidente.
É por isso que o Democratas se coloca em obstrução. E iremos pedir a verificação de quorum, para que
não ocorra a sessão, em protesto à atitude da Ministra
Ideli Salvatti, Ministra de Estado das Relações Institucionais que sequer discute as relações entre as instituições.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nós
estamos diante da seguinte circunstância: o PPS pediu a retirada de dois itens; o DEM pede a retirada de
todos os itens.
Não havendo entendimento, nós vamos fazer a
retirada de todos os itens de ofício, atendendo inclusive ao senso que coordena as sessões desta Casa.
Não há entendimento, há quorum no painel, mas não
vemos a presença de todos aqui nesta sessão.
Havendo a retirada de todos, nós vamos ter que
mais uma vez encerrar a Ordem do Dia, infelizmente.
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PROJETOS A QUE SE REFERE A SRA.
PRESIDENTE (PROJETOS DE DECRETOS
LEGISLATIVOS NºS 1.351-A, DE 2008; 2.489A E 2.836-A, DE 2010; E 539-A, DE 2011)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encerrada a Ordem do Dia, passamos, então, à chamada
dos oradores inscritos.
Deputado Marcelo Matos.
O SR. MARCELO MATOS (PDT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs.
Deputados, quero fazer um breve pronunciamento.
Ontem participamos de uma audiência na ANEEL,
com Deputados Estaduais e Vereadores do Rio de Janeiro e com o Deputado Federal Aureo, na qual foram
discutidas algumas ações que estão sendo feitas pela
empresa Light no Estado do Rio de Janeiro em alguns
bairros, com a instalação de chips e a cobrança de
contas com valores abusivos.
Quero também informar que, na segunda-feira,
foi inaugurada uma escola no Município de São João
de Meriti, a 23ª escola inaugurada, que leva o título
de Escola do Futuro, por ter hoje 464 alunos e porque
no próximo ano vai beneficiar mais de 1.600 alunos. É
uma escola que vai melhorar, com certeza, o ensino e
qualificar melhor os alunos daquela cidade.
Gostaria que o meu discurso fosse considerado
como lido e divulgado pelos meios de comunicação
desta Casa e pelo Programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
registrar com satisfação e alegria a inauguração, em
minha cidade natal, São João de Meriti, da Escola
Municipal Francisco Agostinho, considerada modelo.
Na verdade, São João de Meriti vive um momento iluminado, em especial quando o assunto é educação.
Nos últimos meses, várias escolas foram reformadas ou inauguradas, como a Escola Municipal Rui
Barbosa e a Creche Favo de Mel. Mas a Escola Municipal Francisco Agostinho, em especial, pode ser
apontada como símbolo da renovação que atinge o
município da Baixada Fluminense.
Integrando o Projeto Escola Viva – Construindo
Hoje a Educação do Futuro, a escola iniciou suas atividades atendendo a 464 alunos. Mas nada que se compare ao próximo ano, quando, com a sua capacidade
total em funcionamento, a unidade receberá nada menos do que 1.600 alunos, entre 4 e 16 anos, em aulas
que ocuparão seus cinco andares e 21 salas de aula.
Muito gratificante ver que a cidade evolui na questão da qualidade de seu sistema educacional. Afinal,
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esta escola não é igual às outras. Todas as salas possuem lousa eletrônica e interativa, um exemplo de como
a tecnologia pode facilitar e estimular o aprendizado.
Além disso, o espaço possui sala de recurso multifuncional para complementação de aprendizagem e uso
por alunos especiais, sala de leitura e biblioteca com
projeto de incentivo à leitura, além de sala multimídia
e 36 computadores para uso de professores e alunos.
Num primeiro momento, 120 alunos estarão estudando em horário integral. No próximo ano, 100%
dos alunos do primeiro segmento, ou seja, crianças
entre 6 e 10 anos, serão atendidas nesse sistema. Ao
todo, 16 professores trabalham no local, mas o número crescerá para 56 já no início do próximo ano letivo.
Com participação ativa no processo, seja quando
trabalhava no Governo Municipal ou como Deputado
Federal, fico satisfeito em presenciar esse avanço.
Afinal, o povo de São João de Meriti merece tudo
isso e muito mais que está por vir, como por exemplo
a futura instalação da Escola Técnica, pleito que tivemos a grata satisfação de ver atendido pelo Governo
Federal, juntamente como Senador Lindbergh Farias,
quando do anúncio da expansão da rede de escolas
técnicas que, pela primeira vez, contemplou o município.
Tenho profundo orgulho de minha participação
nessas conquistas e prometo continuar lutando para
trazer educação e cultura para São João de Meriti e
para a Baixada Fluminense.
Muito obrigado!
O SR. ALEXANDRE LEITE – Sra. Presidente,
questão de ordem com base no art. 67 do Regimento.
V.Exa. retirou os projetos, cancelou a Ordem do
Dia, mas tem de encerrar a sessão extraordinária.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Eu
até contava com a compreensão de V.Exa. porque
havia apenas dois oradores inscritos, e eu achava um
absurdo ter que sacrificar os dois oradores, porque ia
encerrar a Ordem do Dia logo em seguida.
Para não prejudicá-los, já que os Deputados,
como V.Exa. sabe, têm muito pouco tempo para falar...
O SR. ALEXANDRE LEITE – Após os Deputados fazerem uso da palavra, V.Exa. se compromete o
encerramento?
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não,
eu não me comprometo. Eu cumpro exatamente o que
está determinado, a exemplo do que fiz ontem com a
questão levantada pelo Deputado Garotinho.
O SR. ALEXANDRE LEITE – Sem problema,
Sra. Presidente.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Deputado Marcon. (Pausa.)
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Deputado Reguffe. Em seguida, Deputada Erika Kokay.
O SR. REGUFFE (PDT-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu venho a esta tribuna para fazer a denúncia
que fiz ontem na Comissão de Defesa do Consumidor
desta Casa. Isto é uma denúncia, isto é tão grave que
o nome disto é “denúncia”.
O preço médio, Sra. Presidente, de uma ligação
de celular, no Brasil, do minuto de uma ligação de celular neste País é de 45 centavos de real. O preço médio
é de 45 centavos de real o minuto. Na China, é de 6
centavos; na Indonésia, é de 6 centavos; nos Estados
Unidos, é de 6 centavos; e, na Índia, é de 2 centavos.
No Brasil, o custo médio de 1 minuto de ligação de um
celular é 22 vezes e meia o custo na Índia. Isso é um
absurdo, Sra. Presidente.
Ontem nós fizemos uma audiência pública na
Comissão de Defesa do Consumidor, com a presença do Ministro das Comunicações e do presidente da
agência reguladora que cuida das telecomunicações
neste País, do Presidente da ANATEL. E é importante
que a ANATEL tome providência com relação a isso.
Uma agência reguladora não objetiva a defesa do interesse das empresas que ela deveria regular. O papel
de uma agência reguladora é o de regular o serviço e
defender o consumidor e não o de defender os lucros
exorbitantes e exacerbados das empresas concessionárias de serviços públicos neste País. Esse é o papel
de uma agência reguladora.
Sra. Presidente, nós temos, além de um preço
exacerbado no País, uma qualidade, vista pela população, extremamente deficiente. Segundo dados da
própria ANATEL, no ano passado, houve nada mais,
nada menos que 1 milhão e 800 mil reclamações de
consumidores à ANATEL. Sem contar que esse é um
número ínfimo de descontentes, porque a maioria das
pessoas sequer liga para reclamar.
Então, eu espero que a ANATEL cumpra a função
que é sua e o porquê de existir, ou seja, para regular o
serviço e defender o consumidor deste País. Não pode
o preço médio do minuto de uma ligação de celular no
Brasil custar 45 centavos de real, quando na China,
na Indonésia e nos Estados Unidos custa 6 centavos
e, na Índia, 2 centavos. Ou seja, o valor no Brasil é 22
vezes e meia superior ao da Índia.
Isso é inaceitável, inexplicável, e cabe à agência reguladora tomar uma providência prática para
defender os consumidores deste País, não só quanto
ao preço, mas também quanto à qualidade, porque as
empresas não cumprem, inclusive, o decreto sobre o
call center. As pessoas não são atendidas da forma
como a legislação normatiza, e cabe à agência punir
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as empresas por isso. As empresas não vêm sendo
punidas, talvez pela complacência ou pela conivência
da agência.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra a Deputada Erika Kokay.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.) – Sra. Presidente, estivemos hoje
pela manhã, bastante cedo, numa reunião no Ministério do Planejamento, na perspectiva de levarmos uma
reivindicação que é muito cara para o conjunto do País
– acreditamos nós que estivemos lá: a reestruturação
da carreira dos servidores e das servidoras do INCRA.
É muito importante que aquele órgão possa romper o processo de esqueletização que sofreu no último
período, nos Governos anteriores ao do Governo do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que possamos fortalecer aquela instituição, que é absolutamente
fundamental e imprescindível – eu reafirmo: imprescindível – para que tenhamos de fato uma política de
reforma agrária neste País.
A reforma agrária é uma bandeira que data ainda do século XIX. Portanto, o Brasil tem que vencer
um desafio, Deputado Marcon, ainda do século XIX,
aliado aos desafios que se impõem a uma lógica que
permeia as nossas relações cotidianas, de coisificação do ser humano.
Portanto, vários Parlamentares estiveram lá, hoje
– sete Deputados Federais, uma Deputada Estadual
e o Senador Valdir Raupp –, com o Secretário de Recursos Humanos do Ministério e com o Presidente do
INCRA, com a representação dos servidores e das
servidoras do INCRA, para dizer que o País tem pressa em efetivar uma reforma agrária.
Estivemos representando, juntamente com os
Deputados Marcon, Padre Ton e Zé Geraldo, o Núcleo
Agrário do Partido dos Trabalhadores, que se reúne
semanalmente e tem tirado como prioridade a necessidade de reestruturação da carreira dos servidores
e das servidoras do INCRA, inclusiva para garantir a
permanência dos novos concursados naquela instituição. Os concursados têm tomado posse na instituição;
alguns não chegam nem a tomar posse porque as
condições salariais não são aprazíveis, para que haja
o fortalecimento daquela instituição.
Costumo dizer que felizes são aqueles que, ao
lutarem por seus interesses mais imediatos, carregam
junto os interesses da sociedade. Essa é a felicidade
dos servidores e das servidoras do INCRA, que, ao
lutarem pela reestruturação de sua carreira e pelo fortalecimento das condições salariais, das condições de
trabalho naquela instituição, estão carregando junto
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muitos sonhos e muitas reivindicações do conjunto
da sociedade.
Daquela reunião, em que estava o Deputado
Marcon também, coordenando o Núcleo Agrário do
Partido dos Trabalhadores, tiramos a necessidade de
nos reunirmos com a Ministra Miriam Belchior e com
o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas,
nosso colega desta Casa, para que nós possamos dar
voz, dar força a essas reivindicações e para que este
Brasil possa compartilhar a terra, para que não vejamos o que temos visto na história deste País, que tem
três grandes traumas: o colonialismo, a escravidão e
a ditadura militar. As cercas do latifúndio não cercam
só a terra; elas cercam a condição humana e cercam
sonhos. Por isso o Brasil clama por reforma agrária. E,
para clamar por reforma agrária, para dar concretude a
essa luta, é preciso fortalecer o INCRA, reestruturando
a carreira dos servidores e das servidoras do INCRA.
Portanto, solicitaremos essa reunião com a Ministra Miriam Belchior, com o Ministro Pepe Vargas,
para que possamos dar como resposta à sociedade
o fortalecimento daquela instituição, o fortalecimento
da vida através da reforma agrária.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Marcon.
O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
no meu discurso de hoje quero parabenizar o Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, o companheiro Tarso
Genro, que, desde o ano passado até hoje, com relação
à seca, tem tratado os nossos agricultores, os nossos
assentados, quilombolas e índios de maneira especial.
Na segunda-feira, participei de uma sessão em
que foi sancionada a lei que cria o Cartão Emergencial Rural. Mais de 110 mil famílias vão ser atendidas
com 400 ou 500 reais por família de baixa renda. É um
recurso emergencial no valor de 45 milhões de reais
– no montante, um bom recurso –, recurso esse que
é repassado para as famílias que sofrem com a seca
no nosso Estado.
Desde o ano passado até hoje, entre recursos
emergenciais e anistia da dívida dos agricultores com
o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que é
coordenado pelo Governador e companheiro Tarso
Genro, algo em torno de 154 milhões de reais foi o que
os agricultores receberam e que deixaram de pagar.
Esperamos que ações iguais a essa sejam feitas
pelo Governo Federal na mesma questão. Queremos
que os agricultores do Sul do País sejam tratados da
mesma forma como são tratados os agricultores do
Norte do País. É isto o que esperamos do Governo
Federal: que, com os mesmos recursos que são des-
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tinados para questões emergenciais e para outros
agricultores que sofrem há muito tempo com a seca,
sejam atendidos também os nossos agricultores do
Sul do País, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio
Grande do Sul.
A situação em que vivem os nossos agricultores
pede uma ação emergencial do Governo Federal. Os
nossos agricultores precisam de anistia da dívida. E o
Governador Tarso Genro está mostrando que é possível fazer, que dá para fazer, que dá para assegurar
os agricultores, a agricultura familiar, os assentados,
os quilombolas e os índios no meio rural.
Esperamos que essa ação seja feita também pela
Presidente Dilma Rousseff e pelos órgãos do Governo
Federal. A mesma ação que é feita no Rio Grande do
Sul, que o Governador Tarso Genro tem feito e está
fazendo, tanto em relação às questões humanitárias
quanto em relação à anistia de dívidas e ao abastecimento de água a quem precisa, é o que esperamos
do Governo Federal.
Sobre o que foi falado pela Deputada Erika Kokay,
esperamos também a reestruturação do INCRA em
âmbito nacional, porque o programa da Presidente Dilma, de combater a miséria neste País, não tem como
ser feito se não for reestruturado o INCRA em âmbito
nacional, para fazer a reforma agrária.
Sra. Presidente, eu gostaria que o meu discurso fosse divulgado na mídia interna e no Programa A
Voz do Brasil, para que o povo brasileiro saiba que a
Câmara está lutando pelas questões sociais.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e ��������
servidores desta Casa, no início desta semana, o Governador
Tarso Genro sancionou o Projeto de Lei que altera a
Lei do Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura
Familiar e do Fundo Estadual de Apoio aos Pequenos
Estabelecimentos Rurais e cria o Cartão Emergência
Rural ou Cartão Estiagem. Para tanto, serão liberados
R$45 milhões do Orçamento do Estado.
Serão beneficiadas 100 mil famílias de agricultores com renda de até R$18 mil, oito mil famílias de
Assentados da Reforma Agrária e 1.200 famílias quilombolas, todos de municípios com Decreto de Emergência. Estarão disponíveis R$400,00 para famílias
de agricultores familiares e R$500,00 para famílias
assentadas e quilombolas.
A finalidade dos recursos é a aquisição de insumos e a alimentação humana e animal.
Fornecimento de sementes
Além do Cartão Estiagem, o Governo do Estado
anistiou R$6,7 milhões em dívidas de agricultores com
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o Banrisul. São 2.348 operações que podem atingir entre 6 mil e 7 mil agricultores (tomadores e avalistas) do
Programa Mais Alimento, instituído no Governo Olívio
Dutra. Outra medida anunciada pelo Governador foi o
fornecimento de sementes, mudas, insumos, ferramentas e pequenos equipamentos às aldeias indígenas e
comunidades quilombolas, avaliada em R$1 milhão.
Somados aos R$45 milhões do Cartão Estiagem, são
R$52,7 milhões utilizados no auxílio aos agricultores
familiares.
Neste primeiro ano e meio, temos que parabenizar
o Governo gaúcho porque tem-se posicionado ao lado
dos pequenos agricultores e buscado todas as medidas
possíveis que visam sanar as perdas pelas secas e
pelas dívidas dos agricultores. Esperamos que medidas
como essa, junto às diversas atividades desenvolvidas
pelos movimentos campesinos (MST, CONTAG e MPA
nas jornadas de lutas), venham também a sensibilizar
o Governo Federal, para que possamos tomar medidas
emergências, principalmente no que tange ao endividamento e ao avanço da reforma agrária.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Perondi e, para encerrar, o Deputado Glauber.
Desculpe! Deputado Perondi, se S.Exa. o Deputado Sebastião Bala Rocha permitir, V.Exa. fala... (Pausa.)
Deputado Perondi e, em seguida, Deputado Sebastião Bala Rocha.
O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado pela gentileza, Deputado e médico Sebastião.
Hoje se comemora o dia internacional de combate ao tabaco. O Brasil gasta 21 bilhões de reais com o
tratamento de doenças relacionadas ao tabaco. Trinta
por cento da população fuma. É a maior – depois vem
o álcool – causa de internação e de morte no País.
Neste dia temos que refletir sobre o fato de que
todos nós devemos nos envolver maciçamente nas
campanhas para diminuir o consumo de cigarro.
No Brasil morrem 130 mil brasileiros em razão
direta do cigarro. Morrem 350 pessoas por dia. Esse é
um estudo feito por técnicos da FIOCRUZ. Infarto do
miocárdio, doenças isquêmicas, acidentes vasculares
cerebrais e números incríveis de tipos de câncer.
E o mais importante: para cada real que o Governo arrecada de imposto da indústria do tabaco, gasta
3 reais no Sistema Único de Saúde para tratar as pessoas doentes por causa do fumo, e, desses doentes,
130 mil morrem.
A indústria do tabaco questiona esses números.
É incrível a insensibilidade, a visão fria do lucro, independentemente da saúde. E eles estão brabos. Estão
brabos com este Plenário, que derrubou no passado
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uma tentativa sorrateira de legalizar o cigarro gostoso,
o cigarro doce para os nossos filhos, para as mulheres.
Este é o foco da indústria: jovens e mulheres.
Então, que este dia seja um dia de reflexão, porque, para cada real de imposto arrecadado da indústria do tabaco, 3 reais são gastos no SUS, e no País
morrem 130 mil pessoas.
Todos nós Parlamentares, todos nós envolvidos
com a saúde devemos trabalhar e desenvolver fortemente a campanha de combate ao fumo.
Para encerrar, ontem, a CNBB, na sua reunião
anual, em Aparecida, decidiu oficialmente apoiar a
grande campanha da OAB e da AMB. Foram necessárias 1 milhão e 400 mil assinaturas para que chegasse
aqui o projeto de iniciativa popular que destina 10%
das receitas correntes brutas da União para o Sistema
Único de Saúde.
Parabéns à CNBB! Que seja um estímulo para
que outras igrejas se envolvam nessa campanha.
Muito obrigado, minha querida e brilhante Presidenta, Deputada Rose de Freitas.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa.
sabe que essa vitória no plenário teve muito a ver com a
luta e com a capacidade de arregimentação que V.Exa.
tem nesta Casa. Eu o parabenizo. O Brasil só tem a
ganhar, e a saúde de todos os brasileiros também.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Sebastião Bala Rocha.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidenta.
Sras. e Srs. Deputados, amanhã será um dia dos
mais relevantes, do maior significado histórico, a ser
celebrado no Estado do Amapá e, por que não dizer,
no Brasil.
Há 100 anos, Sras. e Srs. Deputados, nascia, em
Alenquer, Janary Gentil Nunes, o primeiro Governador do então Território Federal do Amapá e também
o mais antigo. Janary Nunes governou o Território do
Amapá por 12 anos.
Janary Nunes foi Governador no período de janeiro de 1944 a fevereiro de 1956. Foi também Presidente
da PETROBRAS, Embaixador do Brasil na Turquia e
Deputado Federal aqui em Brasília – na época era no
Rio de Janeiro.
A posse de Janary foi muito prestigiada no Amapá, em 20 de janeiro de 1944, nomeado que foi pelo
grande Presidente Getúlio Vargas, através do Decreto-Lei nº 3.839, de 21 de setembro de 1943.
O estadista Getúlio Vargas criou os Territórios
do Amapá e de Roraima exatamente com essa visão
estratégica de um Brasil maior, de um Brasil mais desenvolvido, com mais distribuição de renda e com combate às desigualdades regionais, em 13 de setembro
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de 1943. E, no dia 21 de setembro de 1943, nomeou
Janary Gentil Nunes nosso primeiro Governador.
Vejam como o destino constrói grandes obras.
Ainda jovem, Janary Nunes foi servir em Clevelândia
do Norte, lá no Oiapoque. Naquela época essa região
pertencia ao Estado do Pará. Serviu lá entre 1936 e
1937 e, depois, comandou o pelotão do Exército em
Oiapoque, entre 1940 e 1941. Na posse, o Presidente
Getúlio Vargas foi representado pelo Ministro Negrão
de Lima. Muitos Deputados e outras autoridades, incluindo o Governador do Pará, prestigiaram a posse
de Janary Nunes.
Amanhã, então, essa data será celebrada com
muito garbo no Amapá, e, na segunda-feira, dia 4, estaremos comemorando, celebrando, também no âmbito do Congresso Nacional, numa sessão solene, no
plenário do Senado Federal, para o que convido os
Deputados e Senadores do Brasil.
Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Glauber Braga.
O SR. GLAUBER BRAGA (PSB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, muito obrigado. Faço um rápido registro, mas um registro relevante, importante.
Hoje, dia mundial de combate ao tabaco, quero
falar de um projeto de lei a que tive oportunidade de
dar entrada nesta Casa e que garante adicional de insalubridade a todos os trabalhadores que trabalham
na cadeia do tabaco, do fumo, além de garantir também o direito à insalubridade àqueles trabalhadores
que, porventura, tenham de se submeter à situação de
fumantes passivos em algum tipo de instituição, isto
é, que tenham acesso ao uso do cigarro, mesmo que
de maneira passiva.
É por esse motivo que, neste dia internacional,
venho a esta tribuna pedir à Câmara dos Deputados
que o projeto tramite rapidamente, claro, obedecidos
os prazos regimentais nas Comissões, para que este
Plenário venha a aprovar essa matéria, que vai ser
uma resposta clara. Já foi bem dito aqui por vários
Parlamentares que a proporção é a de que para cada
real hoje arrecadado com impostos da indústria do cigarro, 3 reais são depois utilizados pelo Sistema Único de Saúde para atender às pessoas que utilizam o
tabaco, o cigarro.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Concedo a palavra ao ilustre Deputado Vanderlei Macris.
O SR. VANDERLEI MACRIS (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, peço para ser dado como lido pronunciamento sobre a situação e as dificuldades de ne-
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gociação por que passam os produtores de laranja na
região do Município de Ibitinga, no Estado de São Paulo.
Mas o motivo maior da minha manifestação, Sra.
Presidente, é, sem dúvida nenhuma, o repúdio que eu
gostaria de fazer de uma cena patética que ocorreu há
alguns minutos, na CPMI que investiga a organização
criminosa do Sr. Carlos Cachoeira.
Lamentavelmente, o Deputado Silvio Costa, que
se manifestou naquela CPMI, provocou uma cena
que eu espero, Sra. Presidente, até como integrante
recente dessa CPMI, seja apenas um ponto perdido
nos trabalhos realizados por aquela Comissão. Que
nós realmente possamos recuperar o trabalho que
estava sendo feito até o presente momento, porque
hoje, lamentavelmente, por um desvio de conduta interna na CPMI, pudemos observar essa cena patética
que realmente vai deslustrar a atividade da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito da qual faço parte a
partir de hoje.
Portanto, Sra. Presidente, quero estabelecer aqui
o meu total repúdio a essa cena que presenciei hoje
na CPMI, esperando que a partir de agora todos nós
usemos como exemplo do que não se deve fazer nos
trabalhos da CPMI.
Então, aqui fica o meu protesto, a minha manifestação, esperando que a maioria dos membros daquela Comissão possa retomar os trabalhos naturais
que vinham até agora sendo feitos.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo
esta tribuna hoje para divulgar a grave situação do
Município de Ibitinga, cidade situada em importante
região citrícola do Estado de São Paulo e que vem
passando por dificuldades com relação à negociação
da safra de laranja 2012-2013, que tem início no mês
de maio. A situação de pânico vem sendo instaurada
pela indústria, que afirma não ter interesse na mesma,
pois a safra e o estoque de suco são muito grandes.
As empresas, através de seus compradores, vem
divulgando que os produtores que possuem cultivares
precoces devem começar a entregar para o mercado
suas produções, pois a indústria pode não comprar essas frutas. Essa situação, em um ano com uma imensa maioria de produtores sem contrato, causa pânico
entre os citricultores, já muito penalizados pela política
discriminatória de preços e de compra das indústrias
– alguns recebem R$5,00 a R$6,00 por caixa; outros,
entre R$15,00 a R$16,00, numa mesma safra, por um
mesmo padrão de fruta.
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A priori, cabe ressaltar a minha preocupação e,
consequentemente, a dos nossos citricultores sobre
os rumos dessa política de controle de mercado que,
associada aos problemas fitossanitários que atingem a
atividade, como greening, cancro cítrico e pinta-preta,
fazem com que os pequenos e médios produtores sejam excluídos da atividade por fatores que nada têm
a ver com competitividade e eficiência, mas sim com
controle de mercado, através de discriminação de preços e doenças.
Tudo isso, associado à ausência de políticas efetivas de governo que possam ajudar a restabelecer o
livre mercado e amenizar questões fitossanitárias, tem
contribuído para a significativa queda no número de
produtores de citros – na década de 80 existiam mais
de 20 mil produtores e na atualidade não chegam a
10 mil, todos obrigados a abandonar a atividade pela
transferência de renda para outros elos da cadeia.
Informações do sindicato rural local com relação
ao volume de vendas e receitas apuradas – dados da
SECEX – mostram que nos últimos 12 meses, se comparados com o período anterior, o volume exportado
de suco congelado, suco não congelado (NFC) e outros sucos de laranja foi igual nas duas últimas safras.
Entretanto, o volume financeiro foi 28% superior. Essa
informação é de suma importância, pois há exatos 12
meses o cenário era similar, com a argumentação por
parte das indústrias de safra muito grande e cenário
econômico mundial muito desfavorável. No entanto a
receita na sequência foi 28% superior, sendo que, se
considerarmos a principal categoria de suco vendido
pelo Brasil, que é o suco congelado, o aumento de faturamento declarado foi de 33%.
Estes dados repassados pelo Sindicato Rural de
Ibitinga mostram que o valor financeiro do último período de 12 meses foi significativamente superior, não
justificando, portanto, tal política de preços a R$10,00,
como foi comercializada a safra passada, e muito menos justificando-se usar desse argumento para a safra
2012-2013.
Diante do exposto, solicito às autoridades competentes apoio para a questão da negociação da safra
de laranja 2012-2013, com a possibilidade de estabelecimento de preço mínimo, nos moldes da LEC, mas
com valores próximos ao custo real, pois inferiores a
este não cobrem nem o custo de operacional produção.
Faço aqui o meu apelo ao Governo Federal, ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à
Câmara Setorial da Citricultura e às demais autoridades competentes para que se absorva parte dos estoques das indústrias de suco de laranja, fornecendo-os a cada um dos 5.565 Municípios brasileiros como
fonte de alimento.
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Muito obrigado pela atenção.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Severino Ninho.
O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, gostaria
de registrar a reunião ontem da bancada do Nordeste
com o ��������������������������������������������
Ministro da Integração, Fernando Bezerra Coelho, quando foi tratada a questão da seca na região.
Os nossos irmãos nordestinos enfrentam uma grave seca, segundo dados, a mais perversa dos últimos
40 anos. O Ministro anunciou uma série de medidas
que entendemos podem ajudar a amenizar o sofrimento
dos irmãos do semiárido, entre elas, a antecipação da
bolsa Garantia Safra e também o seguro-safra. Essas
medidas podem fazer com que circulem mais recursos
na região e, assim, diminua o sofrimento das populações sertanejas.
O Ministro também anunciou que o Exército está
recebendo, antecipadamente, os recursos dos carros-pipas. Ou seja, é pago 1 mês antecipado ao Exército
para que não haja atrasos no pagamento.
Também foram citadas as obras estruturadoras,
porque sabemos que a seca é cíclica, acontece a cada
10 anos, de modo que não se pode apenas ter ações
paliativas ou emergenciais. São importantes as ações
estruturadoras, como a transposição do Rio São Francisco. Inclusive o Ministro anunciou ontem que, até o
final de 2014, o eixo leste deve estar concluído. Quanto
ao eixo sul, a previsão é 2015.
Portanto, a reunião foi muito importante para a
bancada nordestina e para o povo sertanejo.
Era este o registro que eu queria fazer.
Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Onyx Lorenzoni.
O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente Rose
de Freitas, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, aqueles
que acompanham esta sessão, o Senador Demóstenes Torres, que esteve na CPMI a que se referia há
pouco o Deputado Vanderlei Macris, disse, quando foi
ao Conselho de Ética do Senado: “Peço que eu seja
julgado pelo que fiz, não pelo que falei”.
Desde 1689, lá na Bill of Rights, na Carta de
Direitos, o direito à inviolabilidade da palavra do Parlamentar é garantido. E por que isso? Porque são indissociáveis em um parlamentar, Deputado Macris, a
sua palavra e as suas ações.
O Senador Demóstenes Torres, em 2002, obteve
1 milhão 239 mil votos no Estado de Goiás; na última
eleição, a de 2010, 2 milhões 158 mil votos – 74% de
aumento. E por que é que ele obteve isso? Porque,
através da sua palavra, ele trouxe esperança para as
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pessoas! Existem 44 milhões de brasileiros que disseram que querem um novo caminho para o Brasil. Essas pessoas se espelhavam e tinham nele uma luz no
fim do túnel. Pois essa luz, hoje, se apagou na CPMI,
quando o Senador tomou uma decisão – e falo como
cidadão – que fere a cidadania, Presidente Rose. Ele
tomou a decisão de ficar calado. Iguala-se dessa forma
aos bandidos que lá estiveram.
Ele ia lá, Deputado Macris, para colaborar. Ele ia
lá como Senador da República para trazer e apontar
caminhos para que pudéssemos, de uma vez por todas,
separar a corrupção que sangra a sociedade brasileira.
Lembro que quem rouba dinheiro público, Deputado Macris, quem desvia recurso público não desvia
dinheiro, mas vida, porque é um medicamento que falta na hora H ou um equipamento, o que faz o médico
escolher quem vive e quem morre.
O Senador Demóstenes Torres hoje acabou vestindo, lamentavelmente, o mesmo vestuário dos bandidos que estiveram na CPMI.
Agora, não é razoável, não é justo e não é decente o que lamentavelmente foi feito pelo Deputado
Silvio Costa hoje naquela CPMI. E quero registrar o
meu repúdio, porque ao maior criminoso há que se
ter respeito, porque essa é uma conquista da sociedade democrática, o respeito aos direitos humanos, o
respeito à dignidade do ser humano, mesmo no seu
pior momento.
Portanto, em nome do Democratas, Sra. Presidente, agradeço a V.Exa. a atenção que me concedeu
e a oportunidade de registrar, também como a imensa
decepção que o Senador Demóstenes Torres causou
ao Brasil, à sociedade que buscava nele esperança.
O brilho que durante alguns anos ele ostentou era o
de um falso brilhante. E hoje, assessorado pela sua
competente banca de advogados, ele se cala na CPMI,
ele se nivela com aquilo que existe de pior no universo político-institucional brasileiro, os bandidos, que se
valendo do direito constitucional de permanecerem calados o fizeram na CPMI por força de habeas corpus.
Sem ter habeas corpus, o Senador decepciona
mais uma vez o Brasil. Foi lamentável o que aconteceu hoje na CPMI.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Antes
de conceder a palavra à Deputada Iracema Portella,
explico aos demais Deputados que, por força do requerimento do DEM, eu não poderia me estender nesta sessão por mais de dois oradores, e já fiz por dez.
Então, peço a compreensão de todos.
Vou dar a palavra à Deputada Iracema Portella, em
seguida a V.Exa., por 1 minuto, e encerrarei a sessão.
Tem a palavra a Deputada Iracema Portella.
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A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP-PI. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sra. Presidente, realizamos ontem, na Comissão de Defesa do Consumidor, uma audiência pública para tratar das constantes
queixas de consumidores brasileiros relativas à prestação de serviços das operadoras de telecomunicação.
O Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o
Presidente da ANEEL e representantes das empresas
Claro, Oi, Vivo/Telefônica e TIM estiveram presentes ao
encontro, discutindo as medidas para reverter a situação das regiões que sofrem com a precariedade e com
a falta de acesso ao sinal de telefonia móvel e Internet.
O sistema 3G, a banda larga, deixa a desejar.
Muitos consumidores ficam na mão. Daí o setor de telefonia celular continuar liderando o ranking de reclamações nos órgãos de Defesa do Consumidor do Brasil.
Diante desse quadro, nós, membros da Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa, lutaremos
para que o ambiente regulatório brasileiro da telefonia
móvel celular consiga estabelecer definitivamente um
serviço de qualidade para o cidadão brasileiro.
Sra. Presidente, peço que considere meu discurso como lido.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Assim será.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, realizamos
ontem, quarta-feira, 30 de maio, na Comissão de Defesa do Consumidor, juntamente com a Comissão da
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, uma audiência pública para debatermos
as constantes queixas de consumidores brasileiros,
relativas à prestação de serviços das operadoras de
telecomunicação.
O Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo,
esteve presente ao encontro, discutindo as medidas
que estão sendo tomadas pelo Governo Federal para
reverter a situação das regiões que sofrem com a precariedade e com a falta de acesso ao sinal de telefonia
móvel e Internet.
Também fizeram parte do encontro o Presidente
da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL,
João Batista de Rezende; a Diretora do Departamento
de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da
Justiça (DPDC), Juliana Pereira da Silva; o Coordenador
do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SINDEC do Ministério da Justiça, Manoel Fernando Marques da Silva, mais os representantes das empresas
Claro, Oi, Vivo/Telefônica e TIM.
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O setor de telefonia celular continua liderando
o ranking de reclamações nos órgãos de defesa do
consumidor do Brasil e também nas redes sociais.
Segundo as empresas, para mudar esse cenário
seria preciso investir R$50 bilhões, pois há justamente
um problema de investimento por trás das reclamações.
O sistema 3G, a banda larga, deixa a desejar.
Não podemos acreditar que as empresas de
telefonia não dominem essa tecnologia. Daí acreditamos realmente que o problema é de infraestrutura e
de investimento.
A telefonia celular foi o setor da economia que
apresentou o segundo maior número de registros de
reclamações nos órgãos públicos integrados ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC durante o ano de 2011.
Com 122,9 mil registros, os serviços de telefonia
móvel ficaram atrás somente do segmento de cartão
de crédito, com 141,6 mil demandas.
Considerando todos os setores da economia, o
total é de 1,53 milhão de reclamações, dos quais só a
telefonia celular representa 7,99%.
Na divisão por empresas, a Oi foi a segunda
mais demandada no SINDEC, com 81,9 mil registros,
praticamente empatada com o banco Itaú, líder com
81,9 mil reclamações.
Entre as seis primeiras companhias, aliás, quatro são de telefonia: abaixo da Oi, na terceira posição,
estão Claro/EMBRATEL (70,1 mil registros); em quinto,
TIM/Intelig (27,1 mil registros); e Vivo, na sexta posição
(26 mil registros).
Os cinco maiores mercados de telefonia celular
do mundo têm 41% do total de celulares. São eles:
China, EUA, Índia, Rússia e Brasil. O Japão é o sexto
maior mercado.
O setor de telefonia móvel celular ultrapassou
em 2003, com praticamente uma década de existência no Brasil, o número de linhas fixas. Ressalta-se
que o setor de telefonia fixa está presente no País há
mais de 130 anos.
O Ministro Paulo Bernardo informou que houve
queda na telefonia fixa: existiam 32 milhões de telefones fixos, em 2010 e, em 2011, este número caiu para
30 milhões. Já com relação à Internet móvel, ele disse
que a previsão é que esse serviço cresça exponencialmente comparada à Internet fixa. “Esse setor precisa
de mais atenção. Adotamos medidas que aumentam
a demanda por investimentos”, declarou.
Segundo o Ministério das Comunicações, já foi
feita uma negociação para implementar a Internet popular, que teria preços mais acessíveis. Questionado
sobre a qualidade do sinal da Internet, Paulo Bernardo
diz que estão sendo adotadas medidas para garantir
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mais eficiência. “Votamos na ANATEL um regulamento
de qualidade mínima que vai vigorar neste ano, acabando com essa questão de a operadora estabelecer
em contrato uma capacidade e não cumprir”, informou.
“Estamos preparando um decreto para viabilizar o compartilhamento de infraestrutura e o Governo enviou
uma medida provisória desonerando a construção de
redes”, completou.
Continuando, Paulo Bernardo afirmou que o Governo Federal deverá negociar um termo de ajustamento
de conduta com a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e as empresas de telefonia para que
as multas das operadoras sejam revertidas em investimentos para a melhoria do serviço.
Até 2014, essas multas vão alcançar um montante
de R$6 bilhões. Como punição, o Ministro afirma que
é contraproducente suspender a venda do serviço de
telefonia, apesar de prevista em lei, no que concorda
o Presidente da ANATEL, João Batista de Rezende,
também presente ao encontro.
Paulo Bernardo afirmou também que o Governo
vai promover a redução gradativa dos valores da assinatura básica. “Será gradual porque a tarifa básica
tem percentual importante na receita das concessionárias”, disse.
Segundo ele, a assinatura básica prejudica a
concorrência e, no ano passado, as concessionárias
perderam 2 milhões de assinantes, enquanto as autorizadas ganharam mercado.
Em 4 de junho próximo começa a valer o programa
Acesso Individual Classe Especial – AICE, oferecido
pelas concessionárias para famílias de baixa renda.
Nesse programa, haverá uma assinatura mensal de
cerca de R$9 para um pacote de minutos.
As empresas serão obrigadas a oferecer o AICE
para famílias de baixa renda. Será um barateamento
muito representativo da assinatura básica para parte
da população. O Estado que abrir mão do ICMS conseguirá uma tarifa de R$9,90.
Outra notícia, segundo o Ministro, 70% dos Municípios devem ter banda larga em 2014. Os contratos
para rede nos Estados da Região Norte serão assinados ainda nesta semana. “Estamos fazendo estudo para reduzir as áreas de interurbanos, de modo a
evitar que haja cobrança de interurbano entre duas
cidades próximas”.
Paulo Bernardo afirma que o serviço pré-pago é
duas vezes e meia mais caro do que o pós-pago. “Um
dos problemas é a tarifa de interconexão gradativa,
que já começou a abaixar e alcançará, em janeiro de
2014, uma queda total de 26%.”
O Presidente da ANATEL, João Batista de Rezende, afirmou que a Agência recebe 2 milhões de re-
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clamações na ouvidoria com resolução de 95%, e que
trabalham conjuntamente com os PROCONs e DPC
para que as soluções sejam mais rápidas. “Como as
empresas de telefonia são obrigadas a pagar judicialmente, não é verdade que as multas não prejudicam
as empresas”, diz Rezende. “A paralisação das operações é o último recurso”, completa.
O Diretor da Claro, Luiz Otávio Marcondes, reconhece que existem muitas deficiências no atendimento
aos clientes. Entretanto, informou que a empresa possui quatro call centers próprios e 11 terceirizados em
todo o Brasil, totalizando 6.400 postos de atendimento
e cerca de 10 mil atendentes.
Marcondes ressaltou que a empresa investe em
treinamento, mas admitiu que, não apenas a Claro,
todas as operadoras têm que avançar nessa área.
Em relação ao preço, ele disse que todas as
operadoras oferecem muitas promoções que não são
consideradas quando se faz comparações com preços
cobrados por telefônicas no exterior. Segundo ele, essas comparações em geral utilizam o teto das tarifas.
“Existem tantas alternativas de planos e ofertas
que os clientes acabam não recebendo todas as informações que deveriam e isso gera muita reclamação”, apontou, completando que as empresas estão
trabalhando para melhorar a divulgação desse tipo de
informação.
O cenário nacional da telefonia móvel sinaliza um
crescimento acima do nosso Produto Interno Bruto,
mas não dispomos de uma ampliação desses serviços ofertados sem a perda de qualidade dos mesmos.
Estamos, todos os dias, a lidar com empresas do setor
que não atendem às demandas de mercado.
As estratégias de supervisão e acompanhamento
da ANATEL precisam dar conta dessas questões, que,
infelizmente, acontecem cada vez com mais frequência.
Diante deste quadro, nós, membros da Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa, lutaremos
para que o ambiente regulatório brasileiro da telefonia
móvel celular consiga estabelecer definitivamente um
serviço de qualidade ao cidadão brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Deputado Raimundo Gomes de Matos.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, agradecemos a deferência.
Queremos registrar que, na data de ontem, na
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, foi lançada
oficialmente a PECNORDESTE, o seminário nordestino de pecuária.
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Já na sua 16ª edição, a PECNORDESTE congrega todos os agricultores e pecuaristas do Nordeste a
fim de dinamizar a economia da agropecuária. Lado a
lado, será debatido todo o avanço da pecuária, compatibilizando-a com o novo Código Florestal.
É importante a participação não só dos nordestinos, mas de todos que fazem a Comissão de Agricultura desta Casa, a fim de que possamos aprimorar
as parcerias e o pacto federativo. Há previsão de um
movimento em termos de recursos de 38 milhões de
reais das negociações através da PECNORDESTE.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com previsão de movimentar R$38 milhões em negócios, foi
lançada nesta quarta-feira, dia 30 de maio, pela Federação da Agricultura do Ceará (FAEC), através do seu
Presidente, Flávio Viriato de Saboya Neto, no plenário
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a programação da 16ª edição do Seminário Nordestino de
Pecuária, conhecido como PECNORDESTE. O evento,
a acontecer no período de 18 a 21 de junho, na Capital
Fortaleza, terá como tema central Pecuária Nordestina
e o Novo Código Florestal.
Realizado em solo cearense e voltado para o
fortalecimento do agronegócio da pecuária nordestina,
o PECNORDESTE traz para o debate este momento
crucial vivido pelos produtores. Foram 12 os vetos e 32
as modificações feitas pela Presidente Dilma ao texto
do novo Código Florestal aprovado pelo Congresso
Nacional, o que causará insegurança jurídica ao setor.
A estiagem já atinge 91% dos Municípios no Estado
do Ceará, ou seja, 168 dos 184 Municípios estão em
estado de emergência.
No caso do Código Florestal, tema desse importante evento que reúne no mesmo espaço 10 segmentos da cadeia produtiva agropecuária, quero aqui
destacar que já está havendo articulação nesta Casa
junto à bancada ruralista a fim de derrubarmos as mudanças com aval da Presidência da República.
Temos que estar mobilizados em prol daqueles
que produzem e estão sendo responsáveis pelo crescimento da nossa economia, já que na medida provisória a ser votada pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal os produtores que não conseguirem
provar que recuperaram a área usada para o plantio,
ou estiverem em processo de regularização ambiental, sofrerão com o corte de crédito bancário e multas.
Nesse sentido, o apoio da área jurídica da Frente
Parlamentar Agropecuária desta Casa, já em andamento, será extremamente valioso. Lembro que não
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está descartada, ainda, a possibilidade de procurarmos o Supremo Tribunal Federal, a fim de barrar as
alterações feitas pela Presidente Dilma Rousseff ao
novo Código Florestal.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na condição de Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, outro problema que nos tem preocupado é com relação
às perdas sofridas pelos produtores rurais na Região
Nordeste devido à estiagem. Não podemos aceitar a
demora na assinatura de uma portaria para a liberação
de milho aos rebanhos, por parte do Governo Federal,
enquanto assistimos nossos irmãos com fome.
Outro agravante é a diferenciação de preço na comercialização do grão entre as Regiões Sul (R$18,10) e
Nordeste (R$27,00). Cálculo da Assessoria de Gestão
Estratégica do Ministério da Agricultura já dá como certa
uma queda de 29% do Valor Bruto da Produção (VBP),
referente ao mês de abril, nas principais lavouras do
Ceará. O milho e o feijão em grãos lideram as perdas.
Para o Presidente da FAEC, Flávio Saboya, um
dos entusiastas do PECNORDESTE, não dá mais para
esperar por uma política que atenda tanto o pequeno
como o médio produtor, pois, enquanto 100 mil produtores cearenses são beneficiários em potencial de vários
programas do Governo Federal, incluindo medidas de
combate à estiagem, outros 200 mil produtores estão
descobertos desse importante apoio. No atual modelo, lamenta Saboya, para conseguir qualquer crédito
acima de 12 mil, o médio produtor precisa apresentar
um projeto com laudo.
No tocante ao PECNORDESTE, que estará voltado também para as discussões e soluções desses
graves problemas, aguarda-se a participação de 4 mil
produtores, 290 expositores e 38 mil visitantes, numa
promoção do sistema FAEC/SENAR e SEBRAE-CE e
com o apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que tem como Vice-Presidente
o nosso conterrâneo José Torres de Melo, Banco do
Brasil, Banco do Nordeste e Governo do Estado do
Ceará. No período do evento, estão previstos mesas
redondas, oficinas de capacitação, mini-cursos, feira
de produtos e serviços agropecuários e encontro com
Secretários Municipais. E por tudo o que o agronegócio
representa para a economia é que, desta tribuna, mais
uma vez, reiteramos o nosso compromisso e apoio na
derrubada dos vetos ao Código Florestal e na liberação
do milho aos produtores nordestinos.
Era o que tínhamos a dizer.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O Deputado Professor Sétimo tem a palavra.
Em seguida, terá a palavra o Deputado Maurício
Quintella, por 1 minuto.
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O SR. PROFESSOR SETIMO (PMDB-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar aqui que ontem iniciamos um trabalho na Comissão Especial que
vai reformular o ensino de 2º grau.
Essa reformulação, Sra. Presidente, chegou no
momento oportuno, às vésperas da aprovação do Plano
Nacional de Educação prevista para o dia 12, onde já
poderemos traçar metas e estratégias para melhorar
o ensino de 2º grau.
Precisamos estudar as duas etapas, os dois
campos de atuação do ensino do 2º grau, quer o ensino científico, quer o ensino acadêmico, quer o ensino profissionalizante. Precisamos estender o sistema
integral não só ao ensino fundamental, mas ao ensino
médio. Assim como estamos procurando a melhoria da
qualidade de ensino fundamental, valorizando a creche, que é a educação pré-escolar, também queremos
melhorar a qualidade de ensino no 2º grau.
Então, iniciamos ontem, na Comissão Especial
que vai reformular ensino do 2º grau, discussões para
que possamos inserir no Plano Nacional de Educação
a melhoria de qualidade do ensino médio.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com
a palavra o Deputado Maurício Quintella Lessa.
O SR. MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (Bloco/
PR-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigada, Presidente, pela concessão do tempo.
Sra. Presidente, depois de sair da CPMI do Cachoeira venho a esta tribuna para, mais uma vez, lamentar a conduta do Senador Demóstenes Torres, que
fez uso do seu direito constitucional de ficar calado.
Mas ficar calado diante de uma CPMI do Congresso
Nacional, de seus pares, de Deputados e Senadores
e em um instrumento de que ele tanto se utilizou, que
foram as CPIs, para poder trazer a verdade para o
Brasil? A postura do Senador Demóstenes Torres foi
absolutamente lamentável.
Ele poderia, hoje, ter ajudado a CPMI a esclarecer questões fundamentais em relação à organização
do Sr. Carlinhos Cachoeira – ele que a conhece tão
bem, como ninguém.
Presidente, todos nós sabemos que esse é um
direito constitucional, mas é um direito constitucional
normalmente utilizado por aqueles que, sem dúvida,
têm culpa no cartório.
Fica aqui o nosso lamento pela postura do Senador que já foi referência para o Brasil e que hoje é
uma figura que, infelizmente, temos por culpado em
todo esse processo.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Deputado Arthur Oliveira Maia, do PMDB da Bahia.
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Depois, Deputado Filipe Pereira.
O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PMDB-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, há aproximadamente 60 dias,
ocupei a tribuna da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, na oportunidade em que se discutia a
PEC das Áreas Indígenas, para denunciar um absurdo
que está sendo perpetrado na Bahia, onde uma comunidade de pescadores evangélicos reivindica uma
área ao lado do Forte Salamina, um dos fortes mais
antigos do Brasil, cerca de 30 quilômetros distante da
cidade de Salvador, como sendo área de quilombo.
Sra. Presidente, a revolta de sérios historiadores
baianos foi tamanha que a Polícia Federal abriu um
inquérito com o propósito de apurar crime de falsa perícia contra a antropóloga Camila Dutervil e os engenheiros Mário Antonio Santana de Oliveira e Cláudio
Sousa Copque, todos funcionários do INCRA da Bahia.
A Polícia Federal já determinou ao INCRA que
envie peritos para verificar a veracidade desse laudo.
Acontece, Sra. Presidente, que nesse mesmo local
está sendo construído um grande estaleiro e, ainda
assim, insistem alguns em dizer que o estaleiro pode
ser feito e a área do estaleiro não é de quilombo, mas
a área de algumas outras pessoas, que são propriedades privadas, é de quilombo.
De sorte que estamos vendo como fato concreto
que o INCRA da Bahia tem utilizado de maneira absurda a capacidade que tem de poder identificar áreas
como sendo de quilombo, valendo-se de laudos aparentemente forjados, com o propósito de exercer uma
atividade ideológica, o que é absolutamente inaceitável.
Segue aqui o meu protesto e a expectativa de
que a Polícia Federal conclua rapidamente seu inquérito e encaminhe ao Ministério Público para tomar as
devidas providências.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem
a palavra o Deputado Filipe Pereira.
O SR. FILIPE PEREIRA (PSC-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Deputada
Rose de Freitas, subo à tribuna no dia de hoje para
fazer o registro do evento que ocorreu no dia de ontem
em comemoração aos 80 anos do Bispo da minha igreja, Pastor Manoel Ferreira, ex-Deputado nesta Casa.
Sra. Presidenta, cabe ressaltar que o Bispo Manoel Ferreira, ao longo de sua vida, dedicou mais de
50 anos ao Ministério do Evangelho de Jesus Cristo.
Por isso, quero reiterar meus parabéns ao líder Bispo
Manoel Ferreira, meu pastor, e a toda a sua família: a
Bispa Irene Ferreira e seus filhos Wagner, Abner, Vasti
e Samuel, para que todos sejam abençoados nessa
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família que tem ajudado a propagar o Evangelho de
Jesus pelo Brasil.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na segunda-feira, dia 28, começaram as
inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio,
o ENEM, que segue até 15 de junho, e o processo é
feito exclusivamente pela Internet. As provas serão
aplicadas nos dias 3 e 4 de novembro. O exame teve
em média 600 registros por minuto no primeiro dia de
inscrições. Lembro que, apesar do número de acessos,
o MEC não registrou problemas na conexão com a página do ENEM. Nas redes sociais, o termo “ENEM” foi
um dos mais citados ao longo da última segunda-feira.
No ano passado, o exame recebeu mais de 6 milhões
de inscrições. Desde 2009, o ENEM ganhou mais importância porque passou a ser usado por instituições
públicas de ensino superior como critério de seleção,
em substituição aos vestibulares tradicionais. A prova também é pré-requisito para quem quer participar
de programas de acesso ao ensino superior, como o
FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), o PROUNI
(Programa Universidade para Todos) e o Ciência sem
Fronteiras. A taxa de inscrição permanece em R$35,00.
Aluno de escola pública que estiver concluindo o ensino médio e se declarar integrante de família de baixa
renda está liberado do pagamento.
Sr. Presidente, estou certo de que esse exame é
mais um instrumento para democratizar o acesso às
boas universidades de todo o País. Logo, tem todo o
nosso apoio e torcemos para que cada vez mais as
instituições de ensino superior adotem esse exame
como critério de seleção. E, mais uma vez, reforçamos
aqui: educação de qualidade para todos é o único caminho para termos um país desenvolvido e mais justo.
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, cidadania é um conceito que expressa
uma grande gama de direitos. Entre eles, um dos mais
importantes é o direito a conhecer quanto o Estado
recolhe dos cidadãos pelo sistema tributário. Embora
o Governo não tenha a iniciativa de mostrar o quanto
recolhe, a própria cidadania procura esclarecer a população. Uma iniciativa é a realizada pela Associação
Comercial de São Paulo, quando mostra por um painel
luminoso a quantidade de imposto já recolhido pelo
Estado brasileiro. Outra iniciativa foi a divulgação do
Dia da Liberdade de Impostos.
Na última sexta-feira, dia 25 de maio de 2012,
o Dia da Liberdade de Impostos foi comemorado em
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várias cidades do Brasil. Na realidade, foi uma comemoração-protesto para chamar a atenção da população sobre a exorbitância da carga tributária no Brasil.
O Dia da Liberdade de Impostos foi inventado
nos Estados Unidos para alertar as autoridades do
país sobre a quantidade de dinheiro que o governo
expropria dos cidadãos por meio dos tributos. O free
tax day americano foi definido como um dia do ano em
que, a partir de então, tudo o que o cidadão recebe
será somente dele, porque todo o salário, até aquele
dia, o governo transferiu para o tesouro. Nos Estados
Unidos, o Dia da Liberdade dos Impostos foi aproximadamente do dia 13 de abril.
Para entender o fundamento do protesto, deve-se computar a carga tributária conhecida e o ano fiscal do país. Considerando que o ano fiscal no Brasil
é de 360 dias, nota-se que o Governo, por meio dos
impostos, ficou com os frutos de 146 dias do ano de
trabalho do cidadão até o dia 25 de maio. Isso representa uma carga tributária da ordem de 40% da renda nacional. Ou seja, 40% dos dias em que o cidadão
trabalhou ficou com o Governo, com a finalidade de
garantir saúde, educação e segurança, entre outros
serviços. Com tanto dinheiro, seria sensato esperar
mais dos serviços básicos.
Nas comemorações pela liberdade dos impostos
que ocorreram em diversas cidades, os comerciantes
retiraram do preço dos produtos o imposto que o Governo arrecada com a venda. Para que a população
entendesse o montante que o Governo arrecada em
cada litro de gasolina, um posto de gasolina do Distrito
Federal vendeu o litro da gasolina por R$1,77. Como
o valor normal da gasolina nos postos é de R$2,85, o
Governo retira R$1,08 do suado salário do trabalhador
para cada litro que põe no tanque, ou seja, 38% do
preço do litro vai para os cofres do Governo.
Essa aflição arrecadadora é um dos motivos
que leva a parcela da população que tem condições
de viajar para os Estados Unidos. Lá uma calça jeans
de marca custa por volta de 40 dólares, o que corresponde aqui a 80 reais em valores de hoje. Se nos Estados Unidos a média da população ganha muito mais
do que a brasileira, como se explica que uma calça lá
seja bem mais barata do que aqui? A resposta pode
estar também na elevada carga tributária brasileira.
É certo que o Governo precisa arrecadar impostos
para que possa prestar os serviços para a população.
Mas o Governo não pode exagerar, porque senão a
arrecadação de imposto diminui no final. Se o imposto torna caro o preço, o produto não será vendido. Se
o produto não for vendido, o Governo não arrecada e
não consegue dinheiro para pagar os custos de saúde,
educação e segurança.
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Diretamente, um imposto excessivamente alto
prejudica o cidadão que o Governo quer proteger. Primeiro, porque encarece o preço dos produtos. Segundo,
porque sem a venda do produto, o Governo não terá
dinheiro para a saúde, educação e segurança.
Indiretamente, uma alta carga tributária diminui a
competitividade do setor produtivo brasileiro, aumentando o chamado Custo Brasil. Além dos problemas
de infraestrutura, os custos dos impostos prejudicam
o setor produtivo porque encarecem os produtos em
comparação com os da concorrência externa, como o
exemplo da calça jeans demonstra.
Se o Brasil não consegue vender os produtos
para o exterior, então surgem medidas paliativas com
a finalidade de desafogar os estoques, como a pressão
política para baixar os juros e o incentivo ao crédito
para aquecer o mercado interno. Ocorre que essa estratégia já foi adotada logo após a crise financeira, e
os consumidores ainda estão com parte da renda comprometida. Ou seja, é provável que não surta o efeito
desejado de desenvolver o setor industrial e ainda incentive a formação de algum tipo de bolha financeira.
Um estudo da Universidade de Chicago indica
que foi esse tipo de política que causou a crise de
2008: “Nos Estados Unidos, os incentivos para a ampliação do endividamento das pessoas, especialmente
utilizando a casa como garantia, foi uma das causas
da crise imobiliária. A retração nas economias mais
desenvolvidas resulta desse endividamento excessivo,
tanto das famílias como do governo.”
O que fazer? A solução para esse impasse é conhecido pela teoria econômica, inclusive pelos pequenos comerciantes. Quando o comerciante quer crescer,
ele sabe que não pode ficar limitado geograficamente
pelo bairro ou pela rua em que trabalha. Ele precisa
ampliar o alcance do seu negócio, indo buscar clientes
em outras freguesias.
É a mesma coisa que um país precisa fazer. Não
se fiar apenas no mercado interno, porque o Brasil tem
uma capacidade industrial diversificada que já atendeu
boa parcela da população. Para que a indústria continue
produzindo e oferecendo oportunidade de trabalho, o
Governo precisa melhorar a atmosfera de negócios,
para que as indústrias possam ganhar competitividade
e levar os nossos produtos para o exterior.
O índice de competitividade da FIESP que avalia 43 países indicou o Brasil na fraca posição de 36º
lugar. Já o Índice de Competitividade Global de 2010,
publicado pelo Fórum Econômico Mundial, mostra que
o Brasil perdeu duas posições. Saiu da 56º posição
para a 58º, de um total de 139 países. O Relatório de
Competitividade Global aponta que o principal obstáculo à realização de negócios no nosso País é a ine-
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ficiência e a burocracia governamental, justamente o
quesito no qual se enquadra a emaranhada burocracia
de mais de 50 tributos no Brasil.
Ainda que apoiemos as recentes ações do Governo com a diminuição de impostos para determinados setores produtores escolhidos, precisamos de
uma reforma mais estruturante. Uma reforma há muito
reclamada que contemple os sistemas previdenciário,
trabalhista e, principalmente, tributário. Uma reforma
que, pelo menos, consiga trazer o Dia da Liberdade
de Impostos mais próximo ao dia da derrama, em 21
de abril.
Muito obrigado.
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a comissão de juristas que elabora
o projeto do nosso Código Penal, no Senado Federal,
vem, mais uma vez, na contramão da história com a
descriminalização do plantio, do porte e da guarda de
drogas para uso próprio. É o começo da tragédia, pois
veremos o pequeno tráfico aumentar consideravelmente, frente a uma polícia impotente, sem nada poder
fazer, pois ao efetuar a prisão do pequeno traficante,
este alegará que porta uma quantidade apenas para
consumo, sendo premiado o criminoso.
Seria de bom alvitre que se consultasse quem
opera no combate, ou seja, as autoridades policiais,
que, com sua longa experiência, muito contribuiriam
para o exato cumprimento dos anseios e necessidades
do povo, que, no final, é o mais interessado no equilíbrio nas relações dos cidadãos com o Estado.
O consumo de drogas transformou-se em flagelo
social, com multidões de pessoas portando-se como
autênticos mortos vivos. Falar-se em drogas leves leva
ao equivoco quem ouve, pois hoje é cientificamente
provado que a maconha sofreu mutações que a tornaram bem mais agressiva. E nem há de se falar no
advento do crack, que torna o usuário altamente dependente desde os primeiros usos.
Enfatizo que, além de um problema de saúde
pública, as drogas também têm efeito social negativo,
pois causam transtorno não só ao usuário, mas a todos os familiares, que, de uma forma ou de outra, se
tornam refém indiretos de traficantes.
Peço a Deus que ilumine todas as autoridades
responsáveis pelo assunto no sentido de que ponderem
que não devemos tergiversar em tão grave momento,
em que as ramificações do tráfico atinge até mesmo
os trabalhadores da zona rural de nosso País.
Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, interiorizar o desenvolvimento é o
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nosso lema. Nessa perspectiva é que está sendo implantada mais uma indústria no Interior de Pernambuco, a saber, a fábrica de macarrão instantâneo Nissin
Ajinomoto Alimentos, no Município de Glória do Goitá,
Zona da Mata Norte do Estado. Os grupos japoneses
Nissin e Ajinomoto são os controladores acionários
da indústria.
O empreendimento já está em obras, e a fábrica
deverá começar a operar em outubro deste ano, com
investimentos da ordem de 46 milhões de reais e geração de 200 empregos diretos. Os produtos terão
características peculiares, ao serem adaptados ao paladar regional e veiculada uma campanha publicitária
especial sobre a cultura pernambucana. A seleção de
pessoal dá prioridade aos trabalhadores do Município
de Glória do Goitá e da Zona da Mata, região farta em
mão de obra e carente em oportunidade de empregos.
A localização da fábrica no interior de Pernambuco foi orientada por razões estratégicas do ponto de
vista socioeconômico, a considerar que nosso Estado
é o que mais cresce no Nordeste e o que tem mais
potencial de desenvolvimento em todo o País. Com
visão de futuro, os empresários japoneses avaliam
que, a seguir o atual ritmo de crescimento, a fábrica
deverá ser ampliada daqui a 5 anos. A capacidade de
produção industrial em instalação é de 1.500 pacotes
de macarrão instantâneo por minuto.
O mercado em potencial favorece o Nordeste.
Os industriais revelam que o consumo per capita de
macarrão instantâneo no Japão de é de 41 pacotes
por ano – 13 no México e nos Estados Unidos, 10 no
Brasil, sendo 9 no Nordeste. Nosso mercado, portanto, tem boa margem para expansão. Os hábitos de
consumo também estão mudando em todo o mundo,
em relação ao macarrão tradicional e o instantâneo.
A Nissin Ajinomoto atualmente possui fábrica no
Município de Ibiúna, São Paulo. A fábrica de Glória de
Goitá destinará sua produção para o Norte e o Nordeste, com novas linhas comerciais.
Interiorizar o desenvolvimento industrial também requer interiorizar o ensino superior e o ensino
profissionalizante, através da expansão de campi universitários e criação de escolas para o aprendizado
profissional. Este é um ciclo virtuoso que atualmente
ocorre em Pernambuco, em especial, e no Brasil, no
Governo da Presidente Dilma Rousseff, e cujo impulso
inicial, nos tempos recentes, foi dado pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
Empreendimentos estruturadores no complexo industrial e portuário de Suape, infraestrutura rodoviária,
montadoras de automóveis, modernização do Porto do
Recife, investimentos públicos e privados somam-se
nessa perspectiva construtiva rumo à prosperidade do
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nosso Estado. Já se antevê que em uma década o Produto Interno de Pernambuco deverá duplicar, trazendo
mais renda para toda a sociedade e mais empregos
para a população.
Pernambuco e o Nordeste seguem na rota, para
deixarem de ser o chamado primo pobre na Federação
brasileira, redimindo nossas desigualdades interregionais.
Muito obrigado.
O SR. HENRIQUE OLIVEIRA (Bloco/PR-AM. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com grande preocupação que venho
hoje a esta tribuna falar sobre o fechamento do Centro
Integral de Nefrologia do Hospital Universitário Getúlio
Vargas. O Centro de Hemodiálise deve ser desativado
no dia 24 de junho e a previsão é de que 70 funcionários serão demitidos até o fim do mês. Nutricionistas,
psicólogos, assistentes sociais, técnicos de hemodiálise e enfermeiros ficarão sem emprego. A residência
médica também vai acabar nesse setor. Cerca de 11
mil atendimentos anuais de pacientes com problemas
renais crônicos e agudos deixarão de ser realizados.
Caros colegas, os senhores percebem a gravidade da situação? Além de milhares de pacientes que
ficarão sem os cuidados imprescindíveis para manterem suas vidas, várias pessoas perderão o emprego
e o sustento da família.
No dia 24 de junho, o convênio entre a Fundação
Rio Solimões (UNISOL), instituição de apoio à Universidade Federal do Amazonas e a Secretaria de Estado
de Saúde do Amazonas (SUSAM), chegará ao fim. A
justificativa é a de que faltam recursos para manter a
folha de pagamento dos funcionários.
Peço ao Secretário de Saúde do meu Estado que
tente negociar com os responsáveis pela UNISOL. Esses pacientes e esses profissionais não podem ficar
desamparados. O sistema de saúde do nosso Estado já está precário. Vamos fazer algo para não piorar
ainda mais a situação da população que necessita
desse serviço.
Era o que tenho a dizer.
Obrigado.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS-DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, há pouco tempo, estivemos neste
plenário para combater a proposta governamental de
criar um regime diferenciado de contratações, sob a
desculpa de que isso permitiria um andamento mais
rápido para obras que, essencialmente públicas, tinham
datas marcadas: a Copa das Confederações, em 2013,
a Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, em 2016.
Meritório, embora, o propósito, entendi que a providência nada mais era senão afrouxar em definitivo
as normas fixadas pela Lei nº 8.666, a das licitações.
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Condenava-se, mais ainda, o fato de a proposta
vir embutida, sorrateiramente, numa medida provisória que – acredite-se ou não – define critérios para a
remuneração de médicos-residentes.
Como já observei, não passado muito tempo,
pretendeu o Governo, da mesma maneira, seja, pirateando outra medida provisória, fazer com que esse
Regime Diferenciado de Contratações se estendesse
às obras do PAC, as mesmas que, com licitações corretas ou não, estão se desenvolvendo anos a fio, sem
previsão, ou certeza, de seu término.
Frustrou-se a pretensão oficial. Mas o Planalto
não desistiu. E, uma vez mais desrespeitando o Congresso, pretende incluir em nova MP, a de nº 599/12, a
questão já renegada pelo Legislativo. E pretende fazê-lo,
ainda, de forma a mais grotesca, já que a MP 599 foi
adotada exatamente para autorizar a ELETROBRAS
a adquirir mais uma distribuidora de energia.
Tinha comigo esta certeza, a de que o Regime
Diferenciado de Contratações se iria estendendo por
tudo quanto é obra pública neste País, arrombando,
de uma vez por todas, os preceitos legais já definidos
para as licitações. E isto se faz em defesa de prioridades não exatamente definidas, de pressas não exatamente justificadas, mas, sem qualquer dúvida, sem
a transparência necessária para negócios em que se
gastam muitos milhões de recursos públicos.
Permitam-me uma última observação. As urgências que justificavam as contratações referentes às
obras para a Copa do Mundo não estão, no entanto,
justificando esse açodamento. No caso específico da
Copa, a FIFA, organizadora do evento, acabou de anunciar que sequer 10% de tais obras estão concluídos.
Muito obrigado.
O SR. RATINHO JUNIOR (PSC-PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna prestar uma merecida
homenagem à Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP)
pela celebração de 27 anos de sua criação, ocorrida
em 28 de maio de 1985.
Hoje a Orquestra Sinfônica do Paraná é orgulho
do povo paranaense e referência nacional nos grupos
sinfônicos. Celeiro de talentos, a OSP reverbera cultura, lazer para os apreciadores da boa música e dos
espetáculos culturais. São mais de duas centenas de
compositores talentosos e criativos, com bagagens de
incontáveis apresentações.
Com inquestionável vocação pela excelência, a
Orquestra Sinfônica do Paraná selecionou, em concurso nacional, 61 músicos, que deram brilho inicial ao
seu belo trabalho há quase três décadas.
Com mais de 500 apresentações no Paraná e
fora do Estado, a OSP sempre contou com destacados
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maestros e muitos solistas de renome. Também contabiliza várias óperas e produções em conjunto com
o Balé Teatro Guaíra.
É importante destacar também que a OSP é muito
dinâmica e proativa, haja vista sua agenda de apresentações. Somente neste ano, mais de 30 apresentações
estão previstas em cidades como Maringá, Londrina,
Apucarana e Curitiba. É uma forma consistente de levar o trabalho da OSP às diversas regiões do Paraná
e mesmo além de nossas fronteiras.
Nobres colegas Parlamentares, por fim, quero
homenagear todos os músicos da OSP relevando,
simbolicamente, o Diretor Artístico e Maestro Titular
Osvaldo Ferreira, que vem desempenhando um belo
trabalho, pleno de inovações e integração com outros
segmentos artísticos.
Era o que tinha a dizer.

VI – ENCERRAMENTO
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
Lembro que haverá sessão solene às 12 horas
em homenagem aos 20 anos do Sindicato Nacional
dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil
– SINDIRECEITA.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco
RORAIMA
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Roraima: 1
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Luiz Carlos PSDB
Total de Amapá: 2
PARÁ
Wladimir Costa PMDB
Total de Pará: 1
AMAZONAS
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amazonas: 1
RONDÔNIA
Natan Donadon PMDB
Padre Ton PT
Total de Rondônia: 2
TOCANTINS
Irajá Abreu PSD
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de Tocantins: 2
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Domingos Dutra PT
Hélio Santos PSD
Pedro Novais PMDB
Professor Setimo PMDB
Total de Maranhão: 4
CEARÁ
Antonio Balhmann PSB
Mário Feitoza PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Total de Ceará: 3
PIAUÍ
Marllos Sampaio PMDB
Osmar Júnior PCdoB
Total de Piauí: 2
RIO GRANDE DO NORTE
Felipe Maia DEM
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PvPps
Total de Rio Grande do Norte: 3
PARAÍBA
Damião Feliciano PDT
Total de Paraíba: 1
PERNAMBUCO
Augusto Coutinho DEM
Bruno Araújo PSDB
Luciana Santos PCdoB
Sergio Guerra PSDB
Total de Pernambuco: 4
BAHIA
Alice Portugal PCdoB
Arthur Oliveira Maia PMDB
Erivelton Santana PSC
Felix Mendonça Júnior PDT
Márcio Marinho PRB
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 6
MINAS GERAIS
Antônio Andrade PMDB
Antônio Roberto PV PvPps
Bonifácio de Andrada PSDB
Dimas Fabiano PP
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Gabriel Guimarães PT
Júlio Delgado PSB
Leonardo Quintão PMDB
Miguel Corrêa PT
Saraiva Felipe PMDB
Total de Minas Gerais: 10
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ESPÍRITO SANTO
Lauriete PSC
Total de Espírito Santo: 1
RIO DE JANEIRO
Adrian PMDB
Andreia Zito PSDB
Chico D`Angelo PT
Filipe Pereira PSC
Jean Wyllys PSOL
Romário PSB
Total de Rio de Janeiro: 6
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Jhonatan de Jesus PRB
Paulo Cesar Quartiero DEM
Raul Lima PSD
Teresa Surita PMDB
Total de Roraima: 5
AMAPÁ
Davi Alcolumbre DEM
Evandro Milhomen PCdoB
Fátima Pelaes PMDB
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 4
PARÁ

SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB
Alexandre Leite DEM
Arlindo Chinaglia PT
Beto Mansur PP
Guilherme Campos PSD
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Mara Gabrilli PSDB
Ricardo Izar PSD
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de São Paulo: 10
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS PvPps
Policarpo PT
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal: 3
GOIÁS
Armando Vergílio PSD
Total de Goiás: 1
PARANÁ
André Vargas PT
Reinhold Stephanes PSD
Zeca Dirceu PT
Total de Paraná: 3
SANTA CATARINA
Esperidião Amin PP
João Pizzolatti PP
Total de Santa Catarina: 2
RIO GRANDE DO SUL
Darcísio Perondi PMDB
Marco Maia PT
Total de Rio Grande do Sul: 2
DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
Partido Bloco
RORAIMA
Edio Lopes PMDB

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB
Giovanni Queiroz PDT
José Priante PMDB
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Zé Geraldo PT
Total de Pará: 7
RONDONIA
Carlos Magno PP
Marcos Rogério PDT
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 3
ACRE
Antônia Lúcia PSC
Perpétua Almeida PCdoB
Sibá Machado PT
Total de Acre: 3
TOCANTINS
César Halum PSD
Total de Tocantins: 1
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Carlos Brandão PSDB
Cleber Verde PRB
Costa Ferreira PSC
Ribamar Alves PSB
Sarney Filho PV PvPps
Weverton Rocha PDT
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão: 8
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB
Ariosto Holanda PSB
Artur Bruno PT
Domingos Neto PSB
Genecias Noronha PMDB

Junho de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

João Ananias PCdoB
Manoel Salviano PSD
Total de Ceará: 7
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Sérgio Brito PSD
Valmir Assunção PT
Total de Bahia: 13
PIAUÍ

Assis Carvalho PT
Paes Landim PTB
Total de Piauí: 2
RIO GRANDE DO NORTE
Henrique Eduardo Alves PMDB
Sandra Rosado PSB
Total de Rio Grande do Norte: 2
PARAÍBA
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB
Manoel Junior PMDB
Ruy Carneiro PSDB
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB
Total de Paraíba: 6
PERNAMBUCO
Eduardo da Fonte PP
João Paulo Lima PT
José Augusto Maia PTB
José Chaves PTB
Pastor Eurico PSB
Pedro Eugênio PT
Total de Pernambuco: 6
ALAGOAS
Arthur Lira PP
Celia Rocha PTB
João Lyra PSD
Renan Filho PMDB
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas: 5
SERGIPE
Andre Moura PSC
Heleno Silva PRB
Valadares Filho PSB
Total de Sergipe: 3
BAHIA
Acelino Popó PRB
Afonso Florence PT
Antonio Imbassahy PSDB
Edson Pimenta PSD
Geraldo Simões PT
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT
Marcos Medrado PDT
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT
Oziel Oliveira PDT

MINAS GERAIS
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB
João Bittar DEM
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcus Pestana PSDB
Padre João PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB
Reginaldo Lopes PT
Weliton Prado PT
Total de Minas Gerais: 10
ESPÍRITO SANTO
Iriny Lopes PT
Lelo Coimbra PMDB
Total de Espírito Santo: 2
RIO DE JANEIRO
Alfredo Sirkis PV PvPps
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT
Edson Santos PT
Jandira Feghali PCdoB
Liliam Sá PSD
Nelson Bornier PMDB
Simão Sessim PP
Washington Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 9
SÃO PAULO
Alberto Mourão PSDB
Aline Corrêa PP
Bruna Furlan PSDB
Delegado Protógenes PCdoB
Dimas Ramalho PPS PvPps
Guilherme Mussi PSD
Janete Rocha Pietá PT
Jefferson Campos PSD
Jilmar Tatto PT
Junji Abe PSD
Keiko Ota PSB
Luiz Fernando Machado PSDB
Luiza Erundina PSB
Marcelo Aguiar PSD
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Vicente Candido PT
Vicentinho PT
Total de São Paulo: 22
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DISTRITO FEDERAL
Jaqueline Roriz PMN
Total de Distrito Federal: 1
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Flávia Morais PDT
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Marina Santanna PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PMDB
Total de Goiás: 7
MATO GROSSO DO SUL
Mandetta DEM
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 2
PARANÁ
Angelo Vanhoni PT
Dr. Rosinha PT
Hermes Parcianello PMDB
Luiz Nishimori PSDB
Rosane Ferreira PV PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Total de Paraná: 6
SANTA CATARINA
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Jorginho Mello PSDB
Luci Choinacki PT
Marco Tebaldi PSDB
Pedro Uczai PT
Ronaldo Benedet PMDB
Valdir Colatto PMDB
Total de Santa Catarina: 8
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Moreira PMDB
Assis Melo PCdoB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Manuela D`ávila PCdoB
Nelson Marchezan Junior PSDB
Osmar Terra PMDB
Paulo Ferreira PT
Renato Molling PP
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul: 11
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Encerro a sessão, antes convocando para hoje, quinta-feira,
dia 31 de maio, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
(Debates e trabalho de Comissões.)
(Encerra-se a sessão às 11 horas e 40
minutos.)

Edinho Bez PMDB
Jorge Boeira PSD

Ata da 149ª Sessão, Solene, Vespertina,
31 de maio de 2012
Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente. João Paulo Cunha,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
Ata da 149ª (centésima quadragésima nona) Sessão da Câmara dos Deputados, Solene, Vespertina,
da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura, em 31 de maio de 2012. Às 12h42min, o Sr. Marco Maia, Presidente, declarou aberta a sessão e deu
por dispensada a leitura da ata da sessão anterior. O
Sr. Presidente informou que a sessão destinou-se à
homenagem aos 20 anos do Sindicato Nacional dos
Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil – SINDIRECEITA; saudou convidados presentes; prestou as
devidas homenagens; e convidou para compor a Mesa
o Sr. João Paulo Cunha, autor do requerimento; e as
Sras. Carmen Zanotto (PPS-SC); e Silvia Helena de

Alencar Felismino, Presidente do Sindicato Nacional
dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil
– SINDIRECEITA. O Sr. Presidente convidou todos a
ouvirem o Hino Nacional. Após assistir ao vídeo institucional e proferir seu discurso, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. João Paulo Cunha. Nos termos
do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno, assumiu
a Presidência o Sr. João Paulo Cunha e concedeu a
palavra aos Srs. Ângelo Agnolin, pelo PDT; Carmen
Zanotto, pelo PPS; Senador Walter Pinheiro (PT-BA);
e à Sra. componente da Mesa Silvia Helena de Alencar Felismino. O Sr. Presidente registrou a presença
de convidados, reiterou as homenagens prestadas,
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agradeceu a presença de todos e, às 13h43min, encerrou a sessão. – Inocêncio Oliveira, Presidente. –
Luiz Couto, Secretário.
As notas taquigráficas desta sessão solene
poderão ser solicitadas ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação – DETAQ.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
À MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para prestar minha homenagem ao Sindicato
Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal
do Brasil – SINDIRECEITA por ocasião desta Sessão
Solene em homenagem aos 20 anos do Sindicato. Parabenizo aqui o Deputado Federal João Paulo Cunha
(PT-SP), autor do requerimento, e todos os demais
presentes.

Sexta-feira 1

19839

Quero ressaltar a importância desse sindicato
pela luta pelas reivindicações dos Analistas-Tributários
da Receita Federal do Brasil, na defesa dos direitos
individuais e coletivos dos seus filiados. Na defesa dos
interesses do Brasil e do povo brasileiro.
Quero fazer uma saudação especial a todos os
seus filiados em nome da Presidenta Silvia Helena de
Alencar Felismino. Aqui vai também a minha homenagem aos companheiros da Bahia em nome de Paulinho e de Gleceara.
Nos 20 anos do SINDIRECEITA, a luta pelos direitos dos seus filiados foi seu foco principal, o que o
fez o que hoje representa um Sindicato forte e respeitado junto ao Congresso Nacional, ao Executivo e às
demais entidades sindicais e organizações.
Muito obrigado.

Ata da 150ª Sessão, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária,
da 54ª Legislatura, 31 de maio de 2012.
Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 3º Secretário. Luiz Couto, Reguffe,
Roberto de Lucena, Erika Kokay, Raimundo Gomes de Matos,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA
OS SRS.:
Marco Maia
Rose de Freitas
Eduardo Gomes
Jorge Tadeu Mudalen
Inocêncio Oliveira
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Manato
Carlos Eduardo Cadoca
Sérgio Moraes
Partido Bloco
RORAIMA
Berinho Bantim PSDB
Francisco Araújo PSD
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Roraima: 3
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
Luiz Carlos PSDB
Sebastião Bala Rocha PDT

Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá: 5
PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB
Cláudio Puty PT
Dudimar Paxiúba PSDB
Josué Bengtson PTB
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 11
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Carlos Souza PSD
Francisco Praciano PT
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
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Silas Câmara PSD
Total de Amazonas: 8
RONDÔNIA
Marcos Rogério PDT
Marinha Raupp PMDB
Mauro Nazif PSB
Moreira Mendes PSD
Natan Donadon PMDB
Padre Ton PT
Total de Rondônia: 6
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José Guimarães PT
José Linhares PP
Mário Feitoza PMDB
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará: 15
PIAUÍ

ACRE
Flaviano Melo PMDB
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB
Perpétua Almeida PCdoB
Taumaturgo Lima PT
Total de Acre: 6
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
Irajá Abreu PSD
Júnior Coimbra PMDB
Laurez Moreira PSB
Lázaro Botelho PP
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de Tocantins: 6
MARANHÃO
Cleber Verde PRB
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT
Francisco Escórcio PMDB
Hélio Santos PSD
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD
Pedro Novais PMDB
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão: 11
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Antonio Balhmann PSB
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB
Danilo Forte PMDB
Eudes Xavier PT
Gera Arruda PMDB
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Airton PT

Hugo Napoleão PSD
Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Júlio Cesar PSD
Marcelo Castro PMDB
Marllos Sampaio PMDB
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB
Total de Piauí: 8
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PSD
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB
Total de Rio Grande do Norte: 6
PARAÍBA
Benjamin Maranhão PMDB
Damião Feliciano PDT
Leonardo Gadelha PSC
Luiz Couto PT
Nilda Gondim PMDB
Romero Rodrigues PSDB
Total de Paraíba: 6
PERNAMBUCO
Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Augusto Coutinho DEM
Bruno Araújo PSDB
Fernando Coelho Filho PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Jorge Corte Real PTB
José Augusto Maia PTB
Luciana Santos PCdoB
Mendonça Filho DEM
Paulo Rubem Santiago PDT
Raul Henry PMDB
Roberto Teixeira PP
Sergio Guerra PSDB
Severino Ninho PSB
Silvio Costa PTB
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Vilalba PRB
Wolney Queiroz PDT
Total de Pernambuco: 18
ALAGOAS
Givaldo Carimbão PSB
Joaquim Beltrão PMDB
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Renan Filho PMDB
Rui Palmeira PSDB
Total de Alagoas: 5
SERGIPE
Almeida Lima PPS PvPps
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT
Mendonça Prado DEM
Rogério Carvalho PT
Total de Sergipe: 5
BAHIA
Afonso Florence PT
Alice Portugal PCdoB
Amauri Teixeira PT
Antonio Brito PTB
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Arthur Oliveira Maia PMDB
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB
Erivelton Santana PSC
Fábio Souto DEM
Felix Mendonça Júnior PDT
Fernando Torres PSD
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP
José Carlos Araújo PSD
José Nunes PSD
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jutahy Junior PSDB
Lucio Vieira Lima PMDB
Luiz Alberto PT
Luiz Argôlo PP
Márcio Marinho PRB
Mário Negromonte PP
Paulo Magalhães PSD
Roberto Britto PP
Waldenor Pereira PT
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 27
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PSD
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB
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Antônio Roberto PV PvPps
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlaile Pedrosa PSDB
Diego Andrade PSD
Dimas Fabiano PP
Domingos Sávio PSDB
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB
Eros Biondini PTB
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT
George Hilton PRB
Geraldo Thadeu PSD
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB
João Magalhães PMDB
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes PSD
Mauro Lopes PMDB
Miguel Corrêa PT
Newton Cardoso PMDB
Odair Cunha PT
Reginaldo Lopes PT
Renzo Braz PP
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Stefano Aguiar PSC
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Walter Tosta PSD
Zé Silva PDT
Total de Minas Gerais: 43
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Lauriete PSC
Paulo Foletto PSB
Sueli Vidigal PDT
Total de Espírito Santo: 6

19842 Sexta-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

RIO DE JANEIRO
Adrian PMDB
Alessandro Molon PT
Alexandre Santos PMDB
Andreia Zito PSDB
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD
Chico Alencar PSOL
Chico D`Angelo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN
Dr. Paulo César PSD
Edson Ezequiel PMDB
Edson Santos PT
Eduardo Cunha PMDB
Felipe Bornier PSD
Fernando Jordão PMDB
Filipe Pereira PSC
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jean Wyllys PSOL
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Marcelo Matos PDT
Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM
Romário PSB
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB
Walney Rocha PTB
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro: 37
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB
Alexandre Leite DEM
Antonio Bulhões PRB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlinhos Almeida PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
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Devanir Ribeiro PT
Dr. Ubiali PSB
Duarte Nogueira PSDB
Edinho Araújo PMDB
Eleuses Paiva PSD
Eli Correa Filho DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Gabriel Chalita PMDB
Guilherme Campos PSD
Ivan Valente PSOL
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jonas Donizette PSB
José De Filippi PT
José Mentor PT
Keiko Ota PSB
Mara Gabrilli PSDB
Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB
Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB
Pastor Marco Feliciano PSC
Paulo Teixeira PT
Penna PV PvPps
Ricardo Izar PSD
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PSD
Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB
Vanderlei Siraque PT
Vaz de Lima PSDB
Vicente Candido PT
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
William Dib PSDB
Total de São Paulo: 50
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 PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso: 8
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS PvPps
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Erika Kokay PT
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Pitiman PMDB
Policarpo PT
Reguffe PDT
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal: 7
GOIÁS
Armando Vergílio PSD
Heuler Cruvinel PSD
Íris de Araújo PMDB
João Campos PSDB
Leonardo Vilela PSDB
Magda Mofatto PTB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Total de Goiás: 10
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Giroto PMDB
Marçal Filho PMDB
Reinaldo Azambuja PSDB
Total de Mato Grosso do Sul: 5
PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
André Vargas PT
André Zacharow PMDB
Assis do Couto PT
Cida Borghetti PP
Dilceu Sperafico PP
Edmar Arruda PSC
Eduardo Sciarra PSD
Fernando Francischini PSDB
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB
Luiz Carlos Setim DEM
Nelson Meurer PP
Nelson Padovani PSC
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Ratinho Junior PSC
Reinhold Stephanes PSD
Rubens Bueno PPS PvPps
Takayama PSC
Zeca Dirceu PT
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Total de Paraná: 24
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB
Décio Lima PT
Esperidião Amin PP
João Pizzolatti PP
Mauro Mariani PMDB
Onofre Santo Agostini PSD
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Total de Santa Catarina: 9
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Alexandre Roso PSB
Bohn Gass PT
Danrlei De Deus Hinterholz PSD
Darcísio Perondi PMDB
Giovani Cherini PDT
Henrique Fontana PT
Jeronimo Goergen PP
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Noé PSB
Marcon PT
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Ferreira PT
Paulo Pimenta PT
Ronaldo Nogueira PTB
Ronaldo Zulke PT
Vieira da Cunha PDT
Total de Rio Grande do Sul: 19

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 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. LUIZ COUTO, 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 (Inocêncio Oliveira) –
Passa-se ao
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IV – PEQUENO EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes
de passar a palavra ao primeiro orador do Pequeno
Expediente, dou conhecimento ao Plenário do seguinte
ofício do Exmo. Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Senador José Sarney, dirigido ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia:
“Ofício nº 224/2012-CN.
Brasília, 30 de maio de 2012.
Senhor Presidente,
Comunico a V.Exa., e, por seu intermédio, à Câmara dos Deputados, que esta Presidência, em entendimento com essa Casa Legislativa, convoca sessão
solene conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se
no dia 4 de junho do corrente, segunda-feira, às 10 horas, no Plenário do Senado Federal, destinada a comemorar o Centenário de Nascimento de Janary Nunes.
Atenciosamente, – Senador José Sarney, Presidente do Congresso Nacional.”
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conforme resolução da Mesa, a primeira meia hora da
sessão é destinada aos pronunciamentos dados como
lidos ou pronunciamentos de 1 minuto.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no Município de Cuité, Paraíba,
houve uma assembleia-geral extraordinária para discutir a construção da Barragem Retiro.
Essa luta é antiga e mobiliza a sociedade civil
organizada.
Estavam presentes o Presidente da Associação
dos Trabalhadores Rurais do Projeto de Assentamento
Retiro, o representante do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, o Secretário Municipal, o representante da CPT,
o bispo da Diocese de Guarabira, o representante do
INCRA, a Prefeita e aproximadamente 300 trabalhadores vindos de Batentes II e comunidades adjacentes.
O nosso gabinete estava representado por meio do
jornalista Antônio Balbino.
Estamos nessa luta e queremos parabenizar os
realizadores do evento, bem assim o nosso representante, o jornalista Antônio Balbino.
Sr. Presidente, solicito que seja registrado nos
Anais da Casa o Ofício nº 9, de 2012, da Associação
dos Trabalhadores Rurais do Projeto de Assentamento
Retiro, Município de Cuité, Paraíba, dirigido ao Ministério da Integração Nacional, à Delegacia Federal do
MDA no Estado da Paraíba e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DENOCS solicitando a
construção da Barragem Retiro no Município de Cuité.
OFÍCIO A QUE SE REFERE O ORADOR

Junho de 2012

Ofício nº 9/2012
Cuité, 30 de maio de 2012
Ao: Ministério da Integração Nacional/Delegacia Federal do MDA no Estado da Paraíba/Departamento
Nacional de Obras Contra Seca
Assunto: Construção da Barragem Retiro – Município de Cuité–PB
Nós, representantes das Associações dos Trabalhadores Rurais dos Projetos de Assentamentos Retiro
e Batentes II, do Município de Cuité–PB, com o apoio
da Diocese de Guarabira/PB, através da Comissão
Pastoral da Terra – CPT, do Instituto de Colonização
e Reforma Agrária – Incra/PB, do Governo do Estado
da Paraíba, da Prefeitura Municipal de Cuité/PB, do
Deputado Estadual Antônio Ribeiro/PB, do Deputado
Federal Luis Couto/PB e demais comunidades adjacentes, vem, confiantemente, solicitar deste Ministério
a Construção da Barragem Retiro, cujo projeto já se
encontra no Incra da Paraíba desde outubro de 2002,
porém, até a presente data, não tomamos conhecimento sobre providência para a realização da mesma.
Esta situação tem causado grandes preocupações aos
habitantes deste município, principalmente às famílias
de trabalhadores rurais que, nos últimos anos, têm
enfrentado muitas dificuldades por escassez de água.
A construção da Barragem Retiro na bacia hidrográfica do rio Jacu será de fundamental importância
para o desenvolvimento sustentável da região, uma
vez que dará suporte ao abastecimento da cidade de
Cuité/PB, com 19.950 habitantes e aos projetos de
Assentamentos Retiro com capacidade para 250 famílias (6.070,4ha) e Batentes II com capacidade para
38 famílias (926,42ha), beneficiando cerca de mais de
20 mil habitantes.
É importante que as autoridades competentes
entendam que o processo de estiagem se agravou
nos últimos 30 anos, causando sérios problemas para
os habitantes do Curimataú Ocidental, principalmente nos Municípios de Cuité e Nova Floresta, cidades
abastecidas pelo Boqueirão do Cais, o qual não atende
mais ao aumento populacional e ao desenvolvimento
sócio e econômico que vem aumentando a cada ano.
Lembramos que estas duas localidades foram inclusos
entre os municípios que tiveram a situação de emergência decretada e homologada pelo Governo Federal
por causa da seca.
Passado todos esses anos o reservatório continua o mesmo. Embora ocorram as chuvas a estiagem
nesta região é uma constante todos os anos.
Dados da Agência Executiva de Gestão das Águas
do Estado da Paraíba–AESA de 26 de abril de 2012
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mostram que o Açude Boqueirão do Cais, em Cuité,
encontra-se apenas com 33,9% correspondente a
4.197.5050 m³ de água. Enquanto a capacidade máxima do açude é de 12.367.300 m³ de água. O mesmo foi inaugurado no ano de 1985 e a última vez que
sangrou foi em janeiro de 2004.
Na certeza que o Ministério atenderá nossa reivindicação, aguardamos resposta positiva ao pleito
encaminhado.
Atenciosamente – Francinaldo Queiroz de Lima,
Presidente da Associação dos Trab. Rurais do P. A.
Retiro – Ambrósio dos Santos Fialho, Presidente
da Associação dos Trab. Rurais do P. A. Batentes II.
– Dom Francisco de Assis Dantas Lucena, Bispo
Diocesano – Guarabira – Paraíba. – Mons. Luigi Alberto Pescarmona, Coord. da Comissão Pastoral da
Terra/CPT – Guarabira – Paraíba. – Marcos Fard Eloy
Dunda – Divisão Projetos de Assentamentos Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA/PB. –
João Azevedo Lins Filho, Secretaria Extraordinária
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais
– Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos. – Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita, Prefeitura Municipal de Cuité – Paraíba.
– Antônio Ribeiro (Frei Anastácio) Deputado Estadual/PAraíba. – Luis Couto, Deputado Federal/Paraíba.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes
de conceder a palavra ao nobre Deputado Sebastião
Bala Rocha, informo que, por motivo superior, terei de
me retirar em seguida.
Viajarei a Pernambuco para um compromisso
com o Governador, pois amanhã será criado o curso
de Medicina em minha terra natal e haverá uma solenidade. (Palmas.)
Obrigado e um abraço fraterno a todos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sebastião Bala Rocha.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero comemorar a liberação de R$2,7
milhões de emendas de minha autoria para a Universidade Federal do Amapá. Esses recursos destinam-se
a três cursos de extensão da universidade criados por
iniciativa conjunta do Prof. José Carlos Tavares, Reitor
da UNIFAP, e minha.
O primeiro deles é a Universidade da Maturidade,
destinada a pessoas com mais de 60 anos. Já estamos
na segunda turma, e a formatura da primeira turma foi
maravilhosa, houve uma grande festa.
O segundo é o cursinho pré-vestibular, que começou com apenas 250 alunos, atualmente já conseguirmos alcançar aproximadamente 2.500 alunos. O

Sexta-feira 1

19845

cursinho é gratuito e prepara jovens de Macapá e de
outros Municípios para o vestibular.
O terceiro é a Universidade da Mulher, pioneira
no Brasil. Trata-se de um curso de extensão que prepara as mulheres para enfrentar a violência e orientá-las em relação aos seus direitos e à sua saúde. É um
curso voltado para as mulheres que estão na luta, que
estão nas organizações, que defendem os direitos das
mulheres, que trabalham nas políticas públicas para
as mulheres. Houve vestibular este ano, e a primeira
turma foi formada com 100 mulheres. Sucesso total
no Amapá.
Foram liberados mais R$900 mil para a construção de um campus universitário no Município de Porto
Grande, na BR-210, e R$800 mil para a construção do
laboratório e da farmácia do ambulatório universitário,
a primeira etapa do hospital universitário que, se Deus
quiser, daqui a alguns anos será inaugurado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Sebastião Bala
Rocha, o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Luiz Couto, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo
a palavra à Deputada Carmen Zanotto, do PPS de
Santa Catarina.
A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS-SC.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, peço que
V.Exa. considere como lido na íntegra nosso pronunciamento em relação ao Dia Mundial sem Tabaco, que
estamos comemorando hoje, 31 de maio.
No Brasil, obtivemos uma grande vitória com a
proibição de toda e qualquer publicidade de cigarros.
Mas ainda há um enorme caminho a ser percorrido.
Atualmente, 17,5% da população do Brasil são fumantes, o que corresponde a 25 milhões de pessoas, 60%
homens e 40% mulheres.
Precisamos tratar os dependentes ou usuários
do cigarro nos serviços públicos de saúde. As políticas
públicas precisam ser implementadas para evitarmos
as mortes decorrentes do tabagismo. A morte causada pelo uso de cigarro é evitável. Podemos evitar que
milhares de brasileiros morram a cada ano em razão
da dependência do cigarro.
Muito obrigada.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, líderes
presentes, hoje, dia 31 de maio, é celebrado o Dia
Mundial sem Tabaco. O tabagismo é um grave problema de saúde global, que merece toda a atenção.
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde
– OMS, o tabagismo é hoje a principal causa evitável
de mortes do mundo. São inúmeros os males que o
cigarro pode trazer ao nosso organismo, Sr. Presidente.
A fumaça do cigarro possui 4.720 substâncias
químicas nocivas, sendo que pelo menos 60 delas são
reconhecidamente cancerígenas, além de irritantes
e tóxicas ao pulmão; crianças que convivem com fumantes têm mais asma, pneumonia, sinusite e alergia;
fumar causa doença vascular, que pode levar à amputação de dedos e pernas; o fumante inala arsênico
e naftalina, também usados como veneno para ratos
e baratas; fumar causa câncer de laringe, câncer de
pulmão, câncer de boca, entre outros; em gestantes
fumar causa partos prematuros, aborto espontâneo e
o nascimento de crianças de baixo peso; além disso,
o uso de tabaco obstrui as artérias, dificulta a circulação do sangue, leva ao enfisema pulmonar, à perda
dos dentes e causa morte por doenças do coração.
O consumo de cigarros é um mal que mata cerca
de 200 mil brasileiros por ano, segundo a Organização
Pan-Americana de Saúde – OPAS. Em escala mundial,
estima-se que 50 milhões de pessoas faleceram em
virtude do uso do tabaco nos últimos 10 anos.
No Brasil, obtivemos uma grande vitória com a
proibição de toda e qualquer publicidade de cigarros.
Mas ainda há um enorme caminho a ser percorrido.
Atualmente, 17,5% da população do Brasil são
fumantes, o que corresponde a 25 milhões de pessoas, sendo 60% homens e 40% mulheres.
Esse quadro requer o nosso comprometimento
com a criação de políticas públicas e campanhas educativas para conseguirmos reduzir expressivamente
o número de fumantes no Brasil e, por consequência,
os índices de mortalidade relacionados ao consumo
de tabaco.
Que este Dia Mundial Sem Tabaco seja de reflexão sobre nosso papel de legisladores no enfrentamento desse quadro.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, no Dia Mundial
sem Tabaco, quero dizer, a plenos pulmões, que o uso
do direito constitucional de calar por parte do Senador
Demóstenes foi absolutamente negativo e gerou uma
situação inédita: um Parlamentar não falar na Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem, inclusive, Senadores, seus colegas do cotidiano, do dia a dia; não
colaborou com as investigações, alegando, inclusive,
que já havia dito tudo na Comissão de Ética do Senado anteontem.
Os objetos são totalmente diferentes, embora o
pano de fundo seja o mesmo: lá na Comissão é para ele
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dizer que não quebrou o decoro parlamentar, o que é
muito difícil; na CPI é para aprofundar as investigações
sobre os elos criminosos do esquema Cachoeira-Delta.
Esse direito inquestionável de silenciar pareceu-nos eloquente em relação ao que vai ficar na história
desse Senador: desmoralizou a honradez e vilipendiou
a probidade, agregou descrença ao desencanto político, já tão forte no País, frustrando milhões de pessoas
de maneira surpreendente.
Nós entendemos que a CPI não pode perder o
foco, ficar voltada para disputas entre Parlamentares
– um mais histriônico, outro mais legalista –, mas, sim,
na profundidade dos documentos, já que de depoimentos não esperamos muita coisa, ainda mais depois da
postura do Senador, que não colabora com o Senado
nem com a Câmara, hoje manifestada.
Queria também, Sr. Presidente, deixar consignada
esta posição do PSOL em relação ainda ao Senador
Demóstenes Torres, que, aliás, se disse temente a
Deus, mas, ao que parece, não fez a conversão profunda de mudança de postura de vida, e tem Lázaro no
nome, mas espero que não ressuscite politicamente.
Também quero deixar aqui registrado o nosso
apoio à greve das universidades federais e preocupação com a postura do Ministério da Educação, muito
avesso ao diálogo e à negociação. Tanto é que, após
apelos insistentes da Comissão de Educação, inclusive do seu Presidente, o nosso companheiro Newton
Lima, do PT, o Ministro Aloizio Mercadante marcou
uma reunião com a Comissão para discutir a greve,
mais do que justa, com propostas muito concretas não
atendidas pelo Governo desde o ano passado, para o
dia 12 de junho, como se houvesse esse tempo todo,
como se não houvesse pressa em buscar uma saída
para o impasse.
Ficam aqui os registros.
Um abraço a todos.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos
os que assistem a esta sessão ou nela trabalham, na
Comissão Parlamentar, o Parlamentar Senador se
recusa a parlar, a colaborar. Hoje, na CPMI, compareceu o Demóstenes dos últimos 3 meses: não o Torres, que a tantos iludiu, mas o Demóstenes Cachoeira,
servil, que não serve ao Parlamento. Nem mesmo o
de antes de ontem, no Conselho de Ética do Senado,
que encarnou sua nova persona, a de “encantador de
serpentes”, com a qual tentará escapar da cassação,
ajudado pelo manto obscuro do voto secreto.
Aquele cândido Demóstenes declarou não saber
das atividades ilícitas de Carlos Cachoeira, a despeito
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da longa amizade e das mais de 400 conversas telefônicas...
O uso do inquestionável direito de silenciar, hoje,
fala com eloquência de quem ficará na história: o Senador que desmoralizou a honradez, que vilipendiou a
probidade. Aquele que agregou descrença ao desencanto político, frustrando milhões: de fato, “nem tudo
que se diz se faz”... O Senador duas caras. Ou três,
nenhuma delas cara à transparência republicana: “varão de Plutarco”, flagelo dos malfeitores, despachante
de Cachoeira, consumidor de luxo milionário, traficante
de influências, procurador da Delta. Cara (ou carola?)
de temente a Deus que não fez sua metanoia, sua
conversão radical. Esse ser múltiplo e inautêntico tem
Lázaro no nome, mas não ressuscitará politicamente.
Não dizer nada na CPMI, alegando que suas respostas ao Conselho de Ética “guardavam pertinência
temática” com o que lhe seria inquirido hoje, é pretensão e inverdade: o Conselho apura quebra de decoro
parlamentar, a CPMI busca os elos políticos e empresariais da organização criminosa de Cachoeira – que
S.Exa. não quer ajudar a deslindar, por razões óbvias.
Verso do meu conterrâneo Ismael Silva foi usado
pelo ainda Senador para justificar seus muitos diálogos com Cachoeira e contatos com outros membros
da organização criminosa. Não foi bom citar o maravilhoso samba Nem é bom falar. Outros trechos de
Ismael, nessa música, dizem bem mais sobre o que
Demóstenes fez e faz:
“Mas esta vida
Não há quem me faça deixar
Por falares tanto
A polícia quer saber
Se eu dou meu dinheiro
Todo a você”
Ah, Senador Demóstenes:
“Nem é bom falar
Se a orgia se acabar.”
Agradeço a atenção.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos os
que assistem a esta sessão ou nela trabalham, já são
47 universidades federais que paralisaram suas aulas
em todo o País – outras ainda devem confirmar greve
nos próximos dias. As mobilizações são consequência
do descumprimento de acordo firmado entre o Governo
Federal e a categoria para a reestruturação da carreira.
Os docentes pleiteiam mudanças nos níveis da
carreira, elevação do piso – para o salário mínimo do
DIEESE, atualmente calculado em R$2.329,35 –, incorporação de gratificações e unificação entre professores
do ensino superior e da educação básica dos IFES.
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Os professores e servidores protestam, ainda,
contra as mudanças estabelecidas pela Medida Provisória nº 568, de 2012, que fixa valores nominais para
os adicionais de insalubridade e periculosidade – apresentei proposta de emenda à medida provisória, para
corrigir essa distorção.
As reivindicações salariais inserem-se num processo de precarização das universidades federais, que
se seguiu à ampliação de vagas.
O Prof. Luiz Henrique Schuch, do Comando Nacional de Greve, esteve esta semana aqui na Comissão
de Educação e afirmou: “Nós vimos de um momento
recente de criação de novos cursos e campi, mas com
grande preocupação neste momento de regredirmos,
rompendo o compromisso de buscar padrão de qualidade. É essa a avaliação que o movimento grevista
tem, em relação a sinais recentes de alteração para
pior do paradigma do sistema federal de ensino”.
Os estudantes também têm deflagrado greves, em
solidariedade aos professores, também para somar um
conjunto de reivindicações específicas de cada curso
na disputa de projeto de educação democrático e socialmente referenciado em cada universidade pública.
Até o momento, os Ministérios do Planejamento
e da Educação não estabeleceram uma agenda de
negociações.
Preocupados com a intransigência do Governo,
constituímos na Comissão de Educação uma comitiva para reunir-se, no dia 12 de junho, com o Ministro
da Educação, Aloizio Mercadante. Estarei junto, para
acompanhar e cobrar!
Aproveito para registrar, nos Anais da Casa, nota
do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições
de Ensino Superior – ANDES, em que os professores
explicam os motivos da greve à sociedade brasileira:
“Por que os(as) professores(as) das Instituições Federais estão em greve?
A defesa do ensino público, gratuito e
de qualidade é parte essencial da história do
Sindicato Nacional das Instituições de Ensino
Superior (ANDES-SN), assim como a exigência da população brasileira, que clama por serviços públicos, com qualidade, que atendam
às suas necessidades de saúde, educação,
segurança, transporte, entre outros direitos
sociais básicos.
Os(as) professores(as) federais estão
em greve em defesa da universidade pública
gratuita e de qualidade e de uma carreira digna, que reconheça o importante papel que os
docentes têm na vida da população brasileira.
O Governo vem usando seguidamente
o discurso da crise financeira internacional
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como justificativa para cortes de verbas nas
áreas sociais e para rejeitar todas as demandas feitas pelos servidores públicos federais
por melhores condições de trabalho, remuneração e, consequentemente, qualidade no
serviço público.
A situação provocada pela priorização de
investimentos do Estado no setor empresarial
e financeiro causa impacto no serviço público,
afetando diretamente a população que dele
se beneficia.
Pela reestruturação da carreira
Há anos os(as) professores(as) vêm lutando pela reestruturação do Plano de Carreira da categoria, por acreditarem que essa
reivindicação valoriza a atividade docente e,
dessa forma, motiva a entrada e permanência
dos profissionais nas instituições federais de
ensino. No ano passado, o ANDES-SN assinou um acordo emergencial com o Governo,
que previa, como um dos principais pontos a
reestruturação da carreira até 31 de março
de 2012. Já estamos na segunda quinzena
de maio e nada aconteceu em relação a essa
reestruturação.
Para reestruturação da carreira atual, desatualizada e desvirtuada conceitualmente pelos sucessivos governos, o ANDES-SN propõe
uma carreira com 13 níveis, variação remuneratória de 5% entre níveis, a partir do piso para
regime de trabalho de 20 horas, correspondente ao salário mínimo do DIEESE (atualmente
calculado em R$2.329,35). A valorização dos
diferentes regimes de trabalho e da titulação
devem ser parte integrante de salários e não
dispersos em forma de gratificações.
Pela melhoria das condições de trabalho
nas Instituições Federais
O começo do ano de 2012 evidenciou a
precariedade de várias instituições. Diversos
cursos em Instituições Federais de Ensino –
IFE tiveram seu início suspenso ou atrasado
devido à precariedade das Instituições.
O quadro é muito diferente do que o Governo noticia. Existem instituições sem professores, sem laboratórios, sem salas de aula,
sem refeitórios ou restaurantes universitários,
até sem bebedouros e papel higiênico, afetando diretamente a qualidade do ensino.
Ninguém deveria ser submetido a trabalhar, a ensinar ou a aprender num ambiente
assim. Sofrem professores, estudantes e técnicos administrativos das Instituições Federais
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de Ensino. E num olhar mais amplo, sofre todo
o povo brasileiro, que utilizará dos serviços de
profissionais formados em situações precárias
e que, se ainda não têm, pode vir a ter seus
filhos estudando nessas condições.
Por isso convidamos todos a se juntarem
à nossa luta. Essa batalha não é só dos(as)
professores(as), mas de todos aqueles que
desejam um país digno e uma educação pública, gratuita e de qualidade.
Para saber mais sobre a greve e as negociações com o governo acesse: www.andes.org.br.”
Agradeço a atenção.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT-PA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, é
importante registrar que hoje a taxa SELIC caiu mais
0,5%. Lembro-me, ano passado, que o líder do PDT,
em vários momentos de discussão no conselho político – nós pelo PDT, eu falava pelo partido –, dizia da
importância do enfrentamento que teria que ser feito
ao Sistema Financeiro Nacional e internacional, uma
vez que esses juros sangram o País – continuam sangrando, mas sangravam muito mais. No ano passado,
por exemplo, a sangria foi de 250 bilhões de reais! O
Banco Central teve um prejuízo de 50 bilhões.
Acredito que hoje a Presidente está acertando.
Ela começou a diminuir de 11% para 10,5%, 10%,
9%. Hoje está em 8,5%. Cada meio ponto percentual
representa 10 bilhões de reais. Sr. Presidente, isso é
um negócio volumoso demais para um Brasil miserável como o nosso. Neste momento, há que se registrar
mais um voto a favor da nossa Presidente, que às vezes comete equívocos. Por exemplo, quando ela ouve
muito os ambientalistas, comete alguns equívocos
contra quem produz no País. Quem gera superávit na
balança comercial é o agronegócio, que cobre os prejuízos dos outros setores da indústria, do comércio, de
serviços. Mas ela está defendendo o povo brasileiro
quando baixa os juros, diminuindo um pouco as vantagens auferidas pelo sistema financeiro, que na verdade age como vampiro sangrando o povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, peço que se
considere lido discurso que trago no dia de hoje, com
o título O mito do transgênico, sobre a transgenia.
Esse assunto foi objeto de muito debate aqui na
Câmara no mandato passado, no Governo do Presidente , e houve uma disputa muito grande em torno de
que se tinha de liberar porque era viável para a agricultura, era a saída para a agricultura a transgenia, e
nós vimos, em um estudo feito pela EMBRAPA Agro-
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pecuária Oeste do Brasil da safra de 2010-2011, que
em custo de plantio, entre o cultivo de 1 hectare de
soja transgênica e de 1 hectare de soja convencional, a
convencional é mais barata, e além de ser mais barata
não precisa consumir tanto veneno como a transgênica
está consumindo, porque já tem resistência a alguns
venenos que hoje são usados.
Então, com esse mito de que a transgenia vinha
para resolver o problema da agricultura, nós vimos que
a soja convencional é muito mais competitiva, é muito
mais barata, e o agricultor pode lucrar mais.
E a EMBRAPA, também, Sr. Presidente, para
finalizar, lançou um programa, o Soja Livre, feito em
parceria com entidades que produzem soja no Estado
do Paraná, a exemplo da APROSOJA, que é a Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso.
Sr. Presidente, eu gostaria que este meu discurso
fosse divulgado na mídia interna aqui da Câmara dos
Deputados e no programa A Voz do Brasil, porque o
assunto é polêmico e é bom que a população brasileira
saiba essa diferença entre a transgenia e a produção
convencional, que nós defendemos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Sua solicitação, Deputado Marcon, será atendida, nos termos
regimentais.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e demais
servidores desta Casa, o meu pronunciamento é sobre
o mito dos transgênicos.
Sr. Presidente, mais valorizada pelo mercado, a
soja não transgênica é também mais competitiva. É o
que mostra estudo da EMBRAPA Agropecuária Oeste
sobre a safra 2010-2011. O custo de produção da soja
transgênica situou-se em R$1.219,86 por hectare, enquanto o da soja convencional ficou em R$1.187,60,
uma economia de R 32,20 por hectare.
Em outubro de 2010, a EMBRAPA, o maior centro
de pesquisa agropecuária do mundo tropical, lançava
um programa denominado Soja Livre no Mato Grosso, o maior produtor brasileiro do grão. Menos de 2
anos depois, o programa, conduzido em parceria com
a Associação Brasileira de Produtores de Grãos Não
Geneticamente Modificados ABRANGE e com a Associação dos Produtores de Soja do Estado de Mato
Grosso – APROSOJA, é uma das principais conquistas
da agricultura brasileira.
Na ponta do lápis, somente os agricultores que
participam do Programa Soja Livre instalados no Mato
Grosso embolsaram uma receita adicional de R$ 235,3
milhões na última safra. Adicionalmente, ao não terem
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de recolher taxas de royalties para as empresas produtoras de sementes transgênicas, economizaram R$
47,4 milhões.
Já pelos cálculos da EMBRAPA e de estudo
do Instituto Mato-grossense de Economia Agrícola –
IMEA realizado na safra 2009-2010, a vantagem da
soja convencional é ainda maior. Esse trabalho apontou um custo de produção de R$ 440,26 para a soja
transgênica, enquanto o da soja não transgênica ficou
em R$ 380,75 – o que significa um ganho de R$ 51,51
por hectare.
O Brasil, a propósito, assumiu a liderança mundial
em consumo de agrotóxicos. Cada brasileiro consome
cerca de 5 quilos de agroquímicos por ano, conforme
dados da Associação Nacional de Defesa Vegetal. Ou
seja, a propalada redução da utilização de defensivos
que a transgenia proporcionaria ao meio ambiente não
passa de mais um mito.
É preciso que se diga com clareza que, não fosse o pioneirismo do Programa Soja Livre, garantindo
a oferta de sementes convencionais de alto desempenho, o produtor estaria à mercê do monopólio da
transgenia, fato que infelizmente pode estar ocorrendo
no mercado de milho. Trata-se, como se vê, de uma
questão de soberania nacional.
Parabéns à EMBRAPA, que é um dos principais
pilares da política de segurança alimentar do País e
aos poucos vamos quebrando os mitos existentes, que
apontavam os transgênicos como de fácil manejo, de
alta produção e mais lucrativos e menos trabalhosos
para o produtor. Contudo, com o passar do tempo e os
investimentos da EMBRAPA em pesquisa, vimos que
esses mitos criados só fizeram aumentar a quantidade
de veneno na mesa da população brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Paulo Feijó.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero parabenizar o Governo pelas orientações da
Presidenta Dilma em relação à queda da taxa de juros, que ocorre pela sétima vez consecutiva. Isso ficou,
ontem, determinado na reunião do COPOM.
A taxa de 8,5%, com certeza, é a mais baixa dos
últimos anos. Isso facilita e motiva os investimentos,
aquecendo a economia. Mas não pode o Governo ficar apenas na política de redução da taxa de juros,
precisa avançar mais.
O Governo tem que priorizar também, Sr. Presidente, a tão falada, a tão prometida, a tão anunciada
reforma tributária. Não é possível que os pequenos e
os grandes empresários paguem no Brasil tributos tão
elevados. A economia brasileira está perdendo com-
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petitividade. Essa reforma tributária, definitivamente,
dará fôlego e solidez à economia do País.
Esperamos que a Presidenta oriente a sua equipe
econômica e o Congresso Nacional para que a reforma tributária seja votada e aprovada para que o Brasil
tenha uma economia mais competitiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado,
Deputado Paulo Feijó, nosso embaixador em defesa
dos royalties de petróleo do Rio de Janeiro e demais
Estados produtores.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
senhoras e senhores presentes, crianças, jovens, senhoras e senhores com deficiência que me acompanham pela Rádio Câmara, TV Câmara, Internet, redes
sociais e, inclusive pelo Dicionário da Língua Brasileira
de Sinais – LIBRAS, especialmente os ilustres cidadãos do meu Estado, Rio de Janeiro, a quem tenho o
orgulho de aqui representar, quero mais uma vez abordar o tema da pauta econômica, como tenho feito ao
longo deste meu quarto mandato de Deputado Federal, porque não poderia deixar de comentar o recente
anúncio, pelo Banco Central, na noite de quarta-feira,
da redução, pela sétima vez, da taxa básica de juros
– SELIC, que passa de 9% para 8,5% ao ano, o seu
menor valor histórico.
É preciso que o Governo Federal amplie as medidas adotadas até agora para reaquecer a economia
porque, a exemplo do que abordamos recentemente,
as projeções indicam uma taxa mínima de crescimento do Produto Interno Bruto – PIB, a ser confirmada
no fim do ano.
A iniciativa do Conselho de Política Monetária
e do Banco Central de reduzir os juros e aumentar a
oferta de crédito objetiva incentivar o consumo e, dessa forma, incentivar a produção industrial.
A redução realizada nessa quarta-feira está de
acordo com as previsões do mercado, que apostava
em uma queda de 0,5%. A taxa mínima registrada foi
de 8,75%, entre julho de 2009 e abril de 2010.
Esperamos, nobres colegas de Parlamento, que
o Governo Federal tome todas as medidas cabíveis de
sua responsabilidade para blindar a economia contra
possíveis efeitos da crise econômica global, que se
assevera, principalmente na Europa.
Apesar da redução da SELIC pela sétima vez seguida, a taxa de juros real – taxa básica descontada a
inflação projetada nos próximos 12 meses – no País é
a terceira maior do mundo, de acordo com estudo da
Cruzeiro do Sul Corretora.

Junho de 2012

Com a SELIC em 8,5% ao ano, temos juros
reais de 2,8% ao ano, atrás apenas da Rússia, com
4,3% ao ano, e da China, com 3,1%. No quarto lugar
está a Austrália, 2,1%, seguida por Colômbia, 1,8%,
e Chile, 1,5%.
No que se refere aos juros nominais – sem o
desconto da inflação projetada nos próximos 12 meses – a redução de 0,5% na SELIC também deixou o
Brasil na terceira colocação, atrás da Venezuela, com
15,65% ao ano, e da Argentina, com 9%. O Brasil é
seguido por Rússia, 8%, e Hungria, 7%, sendo que a
média entre os 40 principais países listados pela corretora é de 3,35%.
Portanto, Sr. Presidente, não é momento de comemorar, apesar do avanço na queda dos juros reais, uma
cobrança que tenho feito constante e permanentemente.
É preciso que o Governo Federal vá além e realize em defesa da economia e dos setores produtivos
tudo que estiver ao seu alcance.
A decisão do BC dará um novo impulso à economia brasileira, uma vez que juros menores propiciam
empréstimos a custos mais baixos, incentivando o setor produtivo e o consumo das famílias.
Mas, ainda assim, dificilmente a redução da SELIC, por si só, e se a ela ficar restrita a atuação do Governo Federal, dificilmente garantirá um crescimento
do PIB superior a 3% neste ano, segundo a avaliação
de especialistas.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Celso Maldaner.
O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje pela manhã, na sede da EMBRAPA, nós
fizemos, aqui no Distrito Federal, a 1ª Conferência sobre a Cadeia Produtiva do Leite.
Nós vamos instalar a Subcomissão Permanente do Leite. Vamos realizar, durante o mês de junho,
dez conferências estaduais. No meu Estado, será na
cidade de Chapecó, no dia 15 de junho, às 14 horas.
Reuniremos toda a cadeia produtiva do leite. Esperamos mais de 2 mil produtores, mais os segmentos da
indústria. Vamos trabalhar fortemente por uma política
de sustentabilidade a médio e longo prazos na cadeia
produtiva do leite, que é muito importante.
Sr. Presidente, o que, principalmente, mantém a
agricultura familiar na nossa região é a produção de
leite. Setenta e três por cento da produção está no noroeste, no extremo oeste e no oeste de Santa Catarina.
Temos que trabalhar muito para não se repetir
com os produtores de leite o que ocorreu com a suinocultura – o suinocultor está tendo um prejuízo de 60
reais por cabeça. Cerca de 60 a 70 mil suinocultores,
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em Santa Catarina, abandonaram o setor, no qual há
hoje em torno de 10 mil suinocultores.
Então, queremos trabalhar muito fortemente contra a importação de derivados de leite, pela criação de
uma política nacional para o setor que dê sustentabilidade e renda ao agricultor familiar, cuja importância
é inquestionável.
Estamos nos dedicando muito à Subcomissão
Permanente do Leite, justamente para proteger o agricultor que está na sua cadeia produtiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado,
Deputado Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concluído
o período dos pronunciamentos dados como lidos, vamos passar agora para o período de 5 minutos para
cada orador do Pequeno Expediente.
O primeiro orador presente é o Deputado Sebastião Bala Rocha, a quem concedo a palavra.
O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, entendo que é meu dever, na
condição de Presidente da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, prestar esclarecimentos aos servidores da Casa
e ao País inteiro, por meio da TV Câmara e de outros
meios de comunicação. Refiro-me aos servidores da
Casa e aos próprios membros da Câmara dos Deputados, Deputadas e Deputados, porque o assunto diz
respeito ao plano de carreira dos servidores da Casa.
Trata-se de um assunto polêmico, que tem esquentado as reuniões da Comissão de Trabalho, mas
estamos conduzindo com muita tranquilidade e muita
democracia esse debate.
Esclareço que a minha posição pessoal é a favor
de votar, imediatamente, o projeto na Comissão de
Trabalho. Vencemos já todas as etapas que poderiam
gerar algum tipo de procrastinação, de protelação e
até de obstrução.
Nós, por entendimento com os membros da Comissão de Trabalho, já superamos o limite regimental
de três retiradas de pauta, por requerimento, deste
projeto. Quarta-feira passada, ontem, foi concedida
vista ao Deputado Luciano Castro. O Relator desse
projeto é o Deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, do PDT.
Nós não votamos ainda esse projeto na Comissão
de Trabalho – o clima era favorável até certo ponto para
votarmos ontem – em razão de que não havia ainda
um consenso com o sindicado a respeito do parecer
do Relator no tocante ao relatório final. Isso porque
há divergências entre as posições do sindicato dos
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servidores e a posição da Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados.
Eu estou fazendo esse esclarecimento aqui de
forma muito transparente porque tem havido dúvida
na interpretação dos servidores da Casa. E é importante tratarmos esse assunto mesmo com muita
transparência, com muita tranquilidade. O que adiou
a votação nesta quarta-feira para uma nova oportunidade de apreciação desta matéria na Comissão de
trabalho foi a decisão da Mesa Diretora de apresentar ao Plenário da Câmara dos Deputados um projeto
de resolução para incorporar uma gratificação que é
conhecida como GR. E essa proposta de gratificação
está também presente no projeto de lei que estamos
apreciando na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Ora, se a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados vai apresentar aqui um projeto de resolução, e o
conteúdo deste projeto de resolução faz parte do projeto
que está tramitando na Câmara dos Deputados, e não
sabemos qual o impacto desse projeto de resolução,
qual é a dimensão dele, qual é o valor exato deste recurso que vai ser destinado para a incorporação desta
gratificação, então fica praticamente inviável votarmos
na Comissão de Trabalho o projeto, até que o Plenário
da Câmara decida sobre essa resolução.
É mais sensato, é mais adequado que o Plenário vote a resolução, já que é uma decisão da Mesa
Diretora. E nós vamos aguardar aí aproximadamente
15 dias para criar esse ambiente favorável para votar
a resolução. Votada a resolução, o Relator, Deputado
Paulinho da Força, vai ter então todos os elementos
necessários para concluir o seu parecer, adequando o
seu parecer a essa decisão que o Plenário vier a tomar,
se é que vai tomar. Porque, quando eu falo em 15 dias,
é porque acredito que é um período satisfatório para
que a Mesa da Câmara construa um entendimento com
o Plenário, com os membros da Casa, no sentido de
votar esse projeto de resolução.
Se sentirmos que, dentro dos próximos 15 dias,
não há condições de votar o projeto de resolução da
Casa; se as Lideranças, por algum motivo discordarem
da votação desse projeto de resolução, então encaminharemos a votação do projeto de lei na Comissão
de Trabalho.
Então, o compromisso do Presidente da Comissão é de votar o projeto. Já votamos lá o projeto de
plano de carreira dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, dos membros do Ministério Público, do quadro do Tribunal de Contas da União, do Conselho Nacional do Ministério Público. Enfim, votamos todos os
projetos de plano de carreira que estavam pendentes
na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
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Público, até porque esses projetos, se aprovados, não
têm mais impacto orçamentário e financeiro para este
ano de 2012, porque não tem previsão orçamentária
para este ano de 2012.
Os projetos estão sendo encaminhados para a
Comissão de Finanças e Tributação, que é a Comissão que trata da adequação orçamentária, e o nosso
esforço é para votar esses projetos na Comissão de
Trabalho, garantindo o tempo necessário para as negociações, a fim de que no Orçamento do ano que
vem sejam incluídos os recursos para atender esses
planos de carreira, inclusive o da Câmara dos Deputados. Porque, em sendo projeto de lei, esse projeto
precisa ser votado em plenário e depois vai ao Senado Federal. Portanto, não tem mais impacto este ano.
Esse entendimento entre a Mesa Diretora e o sindicato – houve assembleia do sindicato ontem e novas
assembleias deverão ocorrer – precisam acontecer. O
certo é que estamos preparados, prontos, aptos a votar o projeto do plano de carreira, precisando apenas
dessa finalização dos entendimentos sobre o projeto
de resolução que deverá vir a plenário e sobre o montante de recursos que serão destinados pelo Relator,
Deputado Paulo Pereira da Silva, para garantir o plano
de carreira dos servidores da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao Deputado Antonio Carlos Mendes Thame,
para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria,
pelo tempo de 6 minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia de ontem
esteve na tribuna um dos mais ilustres Deputados do
PT, Deputado Henrique Fontana, criticando de forma
direta e, segundo S.Exa., democrática, o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.
A sua crítica se baseava em três pontos: o primeiro coincide com as colocações feitas por um dos
mais ilustres Ministros do Supremo Tribunal Federal,
alegando que cabe ao Presidente da República, sim,
externar sua opinião a respeito do momento mais oportuno para o julgamento do caso do mensalão e que,
portanto, não havia nada de mais em o Presidente da
República Lula ter se manifestado junto a um Ministro
do Supremo expressando suas preocupações com o
fato de o mensalão ser julgado este ano, justamente
no semestre em que ocorrem as eleições municipais
em todo o País.
Quero contestar veementemente esse primeiro
argumento. O que ocorreu, pelo que a imprensa noticiou, não foi a manifestação da opinião pura e simples
do ex-Presidente Lula externando a sua inconformidade
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com o julgamento do mensalão ocorrer às vésperas
das eleições.
O que ocorreu, bem diferente, foi a menção a uma
viagem a Berlim, insinuando uma ligação do Ministro
do Supremo com o esquema do Cachoeira e do Senador Demóstenes Torres e, portanto, colocando-o numa
posição de também ter algo a temer, de estar preso a
essa armadilha que hoje estamos tentando desvendar
na CPMI. Mais do que isso, o que houve foi a oferta
de, em troca da anuência, da colaboração do Ministro
para adiar a votação dos acusados de terem participado do mensalão para o ano que vem, uma proteção,
uma blindagem do Ministro, alegando ter poderes para
controlar a CPMI. Esse primeiro argumento, portanto,
não tem a menor procedência.
O segundo argumento se baseia na lógica. Quando temos uma sequência de indícios, procuramos ver,
obviamente, se esses indícios têm lógica, a quem favorecem, por que ocorrem, quem teria vantagem a
ganhar com a ocorrência, de uma forma ou de outra.
E o que alega o Deputado Henrique Fontana? Que se
isso fosse realmente verdade, o Ministro Gilmar Mendes
não deveria ter esperado 30 dias para trazer a público
a pressão que teria sofrido por parte do Presidente
Lula, deveria tê-lo feito imediatamente.
Pois bem. A esse respeito, a própria revista expressou que a intenção do Ministro Gilmar Mendes
nem era de divulgar, era de relegar esse episódio. Mas
o que ele constatou foi que muita gente por aí já sabia do episódio, que era quase que de conhecimento
notório, com uma versão completamente distorcida.
Portanto, levar a público o fato antes que a versão falsa, a versão viciada ganhasse foro de verdade
foi uma atitude absolutamente correta, oportuna e
conveniente.
Em terceiro lugar, o que diz o Deputado Henrique Fontana? Que o fato de o Presidente da República
ter nomeado e renomeado para continuar como Procurador-Geral da República aquele que foi o autor da
denúncia que transformou o inquérito em ação penal
contra os mensaleiros mostra a isenção do Presidente. Ora, o fato de ter renomeado o Procurador-Geral
da República não o coloca, absolutamente, acima de
qualquer suspeita.
O que temos que observar é a sequência dos
fatos, a lógica dos fatos. Quando surgiu o mensalão,
o Presidente da República foi a um canal de televisão
pedir desculpas à população brasileira por aquele ato.
Dias depois, apresentou a justificativa de que não se
tratava de desvio de recursos públicos para fins de enriquecimento ilícito, enriquecimento patrimonial pessoal,
tratava-se de caixa dois. Caixa dois todos os partidos
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fazem, por que o PT também não iria fazer? Foi o que
disse o ex-Presidente Lula.
Numa terceira etapa, a história mudou: passou a
haver a negação do mensalão, que, aliás, é o mesmo
que faz o Deputado Henrique Fontana quando diz que
alguns chamam de mensalão aquilo que será julgado
dentro de algumas semanas, e outros, como ele, Henrique Fontana, chamam de um conjunto de circunstâncias, alegações e acusações que ocorreram em 2005.
É um eufemismo muito bem preparado: “um conjunto
de circunstâncias, alegações e acusações”. Sem nome.
O mensalão não existiu. Há uma negação do mensalão. Foi uma invenção da imprensa e da Oposição.
Uma invenção golpista contra o ex-Presidente Lula.
Por tudo isso, nós acreditamos que mais uma vez
deve haver uma interpelação judicial, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra a Deputada Perpétua Almeida para fazer à Casa um
comunicado urgente. S.Exa., que vem lá do Acre, não
pode deixar de nos trazer essa informação importante.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada.
Acho importante o Plenário desta Casa e a sociedade tomarem conhecimento de que hoje, na qualidade
de Presidente da Comissão de Relações Exteriores, em
parceria com a Presidência da Câmara, com a presença do Presidente Marco Maia e do Vice-Governador do
Distrito Federal, Tadeu Filippelli, instalamos o Arboreto
das Nações. É um bosque onde cada embaixador presente plantou uma árvore e a Câmara fez a abertura
oficial das ações e dos trabalhos em torno da Rio+20.
Mais de 70 embaixadores estiveram presentes, e
cada um plantou a sua árvore. Quase 80 embaixadas
estiveram representadas.
O Arboreto da Nações é uma realização da Câmara dos Deputados, por intermédio de sua Presidência e da Comissão de Relações Exteriores. Nós,
juntamente com as embaixadas, fizemos e selamos o
pacto da unidade em torno do planeta.
Muito obrigada.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELA ORADORA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje inauguramos, no Bosque dos Constituintes, o Arboreto das
Nações. O bosque, que contém árvores plantadas por
Parlamentares que formularam a Constituição, tem a
partir de agora uma área específica para saudar as atividades da Conferência das Organização das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.
O Arboreto das Nações, que teve sua primeira
árvore plantada pelo Presidente Marco Maia, faz parte
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das atividades da Câmara dos Deputados na Rio+20
e inaugura nossa agenda parlamentar nas atividades
da semana do meio ambiente.
Com a presença de autoridades do Governo do
Distrito Federal e Parlamentares desta Casa, vários
embaixadores plantaram árvores típicas do cerrado,
numa demonstração de compromisso com a sustentabilidade do planeta e a vida saudável para as futuras gerações.
O Arboreto das Nações constitui uma articulação desta Casa com as mais de 120 embaixadas com
sede em Brasília, dando um significado de colaboração internacional para a sustentabilidade ambiental
da humanidade.
O parque terá sua área ampliada para a construção da calçada projetada por Athos Bulcão. Essa será
a maior obra do artista plástico brasiliense, com mais
de 800 metros de extensão.
O Parque Bosque dos Constituintes passará a
integrar o programa Brasília Cidade Parque, tornando-se, oficialmente, uma das áreas verdes entregues.
Sr. Presidente, na atualidade o mundo precisa
repensar seus mecanismos de produção, de distribuição de renda e de garantia de emprego, além de dar
sustentação a sua sobrevivência.
A sustentabilidade não deve ser apenas objeto
de discurso dos países mais ricos e tampouco uma
cobrança para que os países em desenvolvimento
travem sua evolução em decorrência de medidas que
dificultem seu crescimento econômico.
É justo e necessário, senhoras e senhores, que
os que mais agrediram o planeta garantam uma compensação aos que precisam se desenvolver. As populações menos ricas não podem pagar para garantir o
bem-estar dos que se desenvolveram mais.
Foi esse o sentimento, Sr. Presidente, que procuramos passar na inauguração do Arboreto.
O Brasil tem hoje relações diplomáticas amistosas com todas as nações com assento na ONU. Poucos países do mundo foram tão longe na diplomacia.
Poucos países do planeta demonstram preocupação
com os recursos naturais como o Brasil, visto que a
sociedade, as autoridades públicas, em especial esta
Casa, têm se debruçado sobre a lei que regula o uso
das áreas naturais, conhecida como Código Florestal.
Senhoras e Senhores, a Rio+20, neste início de
século, será um marco para as futuras gerações. Trataremos ali, sem ilusões, do quanto é necessária a
tomada de medidas saudáveis para a sustentabilidade.
Receberemos nações de todos os Continentes.
Virão mandatários governamentais, cientistas, ativistas
sociais e defensores de várias causas. É um evento
em razão do qual toda a população planetária espe-
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rará com ansiedade respostas que garantam a nossa
sobrevivência.
Portanto, senhoras e senhores, temos uma grande
missão a cumprir. E a Câmara dos Deputados buscará
cumprir seu papel com altivez.
Sr. Presidente, honra-me ter sido a proponente,
junto com os competentes e dedicados servidores
desta Casa, da instalação do Arboreto das Nações.
As gerações vindouras, ao visitarem suas instalações,
saberão que esta Legislatura se dedicou com afinco
a esse tema.
Que as árvores do Arboreto cresçam de forma
saudável; que deem bons frutos e flores, assim como
as relações diplomáticas do Brasil com outras nações,
assim como o futuro da nossa espécie. E que esta seja
cada vez mais tolerante e próspera.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. FRANCISCO PRACIANO (PT-AM. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cidadãos brasileiros, eu sou do Partido dos
Trabalhadores e aprendi com o meu partido que uma
das formas de se disputar direitos, de se disputar reivindicações junto a governos é através das greves.
Isso aprendemos com o nosso glorioso Partido dos
Trabalhadores.
Fui ao comando de greve dos professores de
curso superior, das universidades; fui ao comando de
greve, coordenado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, e comprometi-me a apoiar a pauta dos professores universitários.
Essa pauta é justa, principalmente para um governo que tem colaborado significativamente com a
educação neste País, em especial com a educação
superior. E tenho que reconhecer e divulgar os avanços do nosso Governo nessa área. Todos já sabem,
mas eu, por uma questão de didática, quero repetir,
muito rapidamente.
O PROUNI, o Programa Universidade para Todos,
já beneficiou mais de 1 milhão de estudantes, abrindo
vagas principalmente em universidades particulares.
Graças às vagas negociadas com essas instituições
colocamos nas universidades particulares mais de 1
milhão e 200 mil estudantes.
O REUNI é um outro projeto do Governo que reestruturou e expandiu as universidades federais.
No meu Estado, para os senhores terem uma
ideia, uma das iniciativas do Governo Federal, de Lula
para cá, inclusive o Governo Dilma, foi a duplicação da
estrutura física da universidade. Duplicou-se a cobertura da universidade nos 8 anos do Governo Lula. E não
é só isso, não é só a parte física. Em consequência, a
Universidade Federal do Amazonas passou de 5 cur-
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sos de doutorado para 20; de 10 cursos de mestrado
para 55. Então, houve um avanço muito grande nessa
área de curso superior.
Quanto à expansão da rede de ensino técnico,
antes do Governo Lula, havia aproximadamente 120,
140 escolas; no ano passado, chegamos a 364 escolas técnicas.
O PRONATEC, o Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego, é outra ação de iniciativa
dos Governos Lula e Dilma. Só a partir de 2011, nós
já beneficiamos mais de 53 mil estudantes.
Portanto, o avanço é grande. Mas, mesmo com
esse avanço, acho que o Governo Federal, junto com
o ANDES, com muita urgência e diria até que com
continuidade, com permanência, precisa sempre ter
uma pauta para discutir o que os professores hoje
mais demandam.
O que eles demandam? A restruturação, a atualização, a revisão do plano de cargos e salários dos professores das universidades. Essa é a maior demanda.
Há quem diga que isso gera prejuízo para muitos
estudantes, para mais de 500 mil estudantes. Eu não
vejo nenhum prejuízo. O plano de cargos e salários
dos professores de universidades é a construção de
um projeto de futuro. Se neste momento ele paralisa
500 mil estudantes, com certeza é um projeto que vai
beneficiar gerações.
Portanto, nosso total apoio à greve, porque pressiona, acelera a negociação com o Governo em relação
à revisão e atualização do plano de cargos e salários,
já que há um prazo até agosto.
Essa discussão, companheiro Presidente, vem
desde 2010. Em 2011, por ser o primeiro ano da Presidência, as coisas foram lentas. E agora, em 2012, se
aproxima agosto, prazo final para que o Governo mande, até por determinação da LDO, uma medida provisória ou um projeto de lei que inclua o plano de cargos
e salários dos professores das nossas universidades.
Portanto, é uma demanda justa, é uma demanda necessária, é uma demanda muito apropriada para
discussão, com muita abertura, com muita frequência
e com muita rapidez, para um projeto que significa um
salto de qualidade no nosso curso superior. E estamos
precisamos disso, estamos precisando motivar e valorizar os professores, porque sem isso não existe um
projeto de educação para este País.
O Plano Nacional de Educação está tramitando
e vamos aprová-lo. É um grande avanço. Mas sem a
motivação do professor não existe plano de educação
neste País.
Portanto, Francisco Praciano, Deputado do PT do
Estado do Amazonas, apoia a greve dos professores e
pede que o Governo facilite e acelere as negociações.
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Muito obrigado.
O SR. TAUMATURGO LIMA (PT-AC. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
utilizo o Pequeno Expediente para falar de um tema
que considero de fundamental importância.
No mês de junho, o planeta estará reunido na cidade do Rio de Janeiro para a Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.
Os olhos do mundo estarão focados no Rio de Janeiro.
A Rio+20 será realizada em junho e é assim chamada e conhecida porque marca os 20 anos da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
e Desenvolvimento, a Rio-92. E deverá contribuir para
definir a agenda do desenvolvimento sustentável para
as próximas décadas.
A Rio+20 está gerando uma expectativa em todo
o planeta sobre o rumo que seguiremos e sobre os
encaminhamentos que tomaremos para melhorar a
vida do povo.
Sr. Presidente, acredito que é oportunidade de
identificar soluções a longo prazo para os desafios do
momento. O desenvolvimento sustentável envolve três
áreas que enfrentam graves crises nos últimos anos.
Quais são essas três áreas que devemos focar na
Rio+20 que irão contribuir para uma melhor qualidade de vida, para um meio ambiente sustentável, para
uma vida social melhor?
Vou citar os três pontos: economia, questões
social e ambiental. Estamos assistindo à Europa, aos
Estados Unidos enfrentarem uma grande crise, que
não atinge apenas os países onde está localizada,
mas se reflete no mundo, principalmente nos países
em desenvolvimento, como é o caso do Brasil e dos
países que dependem exclusivamente dessas economias, principalmente os países da África.
Quanto à questão social, a estabilidade no emprego, o acesso aos bens básicos não são assegurados à maioria da população do planeta. Eu acho que
essa é uma questão fundamental. Temos de discutir
a questão social.
Não podemos assistir impassíveis à miséria, à
desigualdade social que enfrentamos no nosso País e
em várias regiões do mundo, principalmente nos países
da África. É hora de destacarmos como fundamental,
como prioridade o combate à pobreza e à desigualdade.
Sr. Presidente, há também a questão ambiental,
as pressões devido aos recursos naturais e as consequências das mudanças climáticas. Esta Casa há
vários meses vêm discutindo o Código Florestal. O
Brasil é uma das maiores autoridades no que se refere a meio ambiente. O Brasil tem feito o seu dever de
Casa quanto a isso. Mas reconhecemos que temos de
avançar muito mais.
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Mas os países desenvolvidos têm que arrumar
soluções para melhorar a sua produção, o incentivo
ao consumo, para podermos produzir e preservar ao
mesmo tempo, avançando no combate à desigualdade.
Portanto, Sr. Presidente, é fundamental reduzir
a pobreza no mundo para dar condições aos povos
menos desenvolvidos de também encontrar caminhos
para se adaptar e se desenvolver.
É importante a Rio+20 para podermos criar alternativas de combate à pobreza, à desigualdade, e
para trazermos dias melhores para o planeta, principalmente para as pessoas que mais precisam, que
não têm oportunidade na vida, que não conseguem
comer, não conseguem ter uma vida digna – direito de
cada cidadão brasileiro e de cada cidadão do planeta.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado,
Deputado Taumaturgo Lima.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Gilmar Machado.
O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero me manifestar mais uma vez sobre a paralisação dos trabalhadores da educação do nível superior
e dizer que nós estamos empenhados na solução do
problema. Quero saudar o companheiro Newton Lima,
Presidente da Comissão de Educação e Cultura desta
Casa, pelo empenho nas negociações.
Nós estamos participando ativamente das negociações. O Ministro Aloizio Mercadante, uma vez que
na próxima semana haverá feriado, já marcou encontro
antes com os trabalhadores, com a coordenação e com
um grupo de Parlamentares da Comissão de Educação e Cultura para podermos intermediar as negociações, já que, em razão de medida provisória editada
pelo Governo, os contracheques que estão chegando
já vêm com o pagamento retroativo a março, conforme
compromisso assumido pelo Governo.
Então, o Governo está cumprido o que foi assinado na mesa de negociação em relação ao reajuste.
Falta agora a carreira. Esse debate está sendo feito,
bem como sobre o que vai ocorrer com os salários a
partir de janeiro de 2013.
Isso precisa constar na LOA – Lei Orçamentária
Anual, que nos será enviada pelo Governo no dia 31 de
agosto – muita gente tem questionado, Sr. Presidente,
se realmente há necessidade de algum item na LDO.
A LDO já prevê isso. As negociações só podem
ser incluídas na LOA, e não na LDO. Quero deixar claro como tudo está sendo feito, como se processam as
negociações e onde devem constar realmente as propostas assumidas nas negociações entre o comando
de greve e o Governo. O Governo está aberto a nego-
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ciações e nós as estamos acompanhando de perto.
Os avanços foram muitos.
Ontem, Sr. Presidente, o Senado votou o projeto,
que nós já tínhamos votado, que cria novos cargos de
professores para atender ao REUNI, que resultará na
expansão das universidades.
A Universidade Federal de Uberlândia deverá
ganhar mais professores para podermos abrir mais
um campus avançado na cidade de Araguari, que
realmente merece. São necessários recursos para o
REUNI contratar professores e técnicos para que sejam criados novos cursos e novos campi.
O PRONATEC também necessita de recursos
para expandir as escolas técnicas, criar novos espaços e novas escolas, como se dará na cidade de Campina Verde, como ocorreu em Patrocínio e em outras
cidades que também têm o direito de receber escolas
técnicas de nível superior.
O Governo está cumprindo o que assumiu com
os trabalhadores da educação, principalmente de nível
superior. Essa é uma luta antiga do Partido dos Trabalhadores. Nós temos acompanhado esse processo.
Durante o Governo Fernando Henrique Cardoso,
cujo ex-Ministro da Educação era Paulo Renato, que
já não está mais conosco e, portanto, não pode se defender, havia uma lei que não permitia a abertura de
nenhuma escola técnica de nível superior. Durante 8
anos, o Brasil não abriu nenhuma escola de nível superior. Somente no Governo do Presidente Lula, mais
de 100 escolas foram abertas. Até 2014 teremos mais
150 novas escolas. É consequência de um projeto arrojado, o PRONATEC, cuja criação foi aprovada por
esta Casa. Ontem, como já disse, o Senado concluiu
a votação do projeto que cria novos cargos de professores. O projeto aguarda sanção da Presidenta Dilma.
A nossa concepção, a nossa visão é de que precisamos continuar investindo fortemente em educação.
É exatamente o que queremos fazer na votação do relatório do Deputado Angelo Vanhoni com relação ao
Plano Nacional de Educação, que vai projetar nossa
educação para os próximos 10 anos, demonstrando
a visão de que o Brasil continuará investindo forte em
educação. Tivemos governos que só cuidaram do ensino
fundamental, dos 7 aos 14 anos. Agora, não. A visão
abrange desde a creche, a educação infantil, a criança
a partir dos 6 meses de idade. A Constituição diz que
a partir dessa idade a criança deixa de ser responsabilidade apenas da família e passa a ser também do
Estado, até o nível superior, passando pelos ensinos
médio, técnico e tecnológico.
Então, queremos reafirmar que estamos comprometidos com esse tema. E está confirmado para,
nos dias 12 e 13, votarmos o novo Plano Nacional de
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Educação para termos uma educação cada vez mais
forte no País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Reguffe) – Obrigado, Deputado Gilmar Machado.
Durante o discurso do Sr. Gilmar Machado, o Sr. Luiz Couto, § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Reguffe, § 2° do art.
18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Reguffe) – Com a palavra,
por 5 minutos, o Deputado Luiz Couto, do Partido dos
Trabalhadores da Paraíba.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, quero, inicialmente, parabenizar a Universidade Federal da Paraíba, mais especificamente a
Faculdade de Direito, da qual dois alunos foram destaque em competição internacional: o Tribunal Simulado do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.
A equipe da UFPB é composta pelo Prof. Luciano
Mariz Maia, um grande lutador, supervisor e orientador;
pela Profa. Flaviane Fernanda Bittencourt Nóbrega,
treinadora e orientadora; e pelos alunos de graduação em Direito: Sarah Delma Almeida Vasconcelos e
Yulgan Tenno de Farias Lira.
Sr. Presidente, parabenizo a equipe e peço que
seja registrado nos Anais desta Casa essa conquista,
em reconhecimento ao trabalho realizado. Foi oferecida
à equipe da UFPB bolsa parcial do Curso de Especialização organizado pela Academia de Direitos Humanos
em Washington. Esse é um aspecto importante para a
nossa Universidade.
Já que estamos falando em universidade, Sr.
Presidente, quero dizer que recebemos vários pedidos para solicitarmos ao Governo a reabertura das
negociações com os professores das universidades,
em greve. O Presidente da Comissão de Educação,
Deputado Newton Lima, ex-reitor, professor, já solicitou
audiência com o Ministro da Educação, que vai atender
ao segmento no dia 12. Esperamos que haja um bom
resultado para cada vez mais o Governo investir em
educação e também em saúde. E que a Universidade
Federal da Paraíba, assim como a Universidade Federal de Campina Grande, também em greve, tenham
seus pleitos atendidos.
Sr. Presidente, outro assunto que me preocupa
diz respeito aos defensores públicos da União. Há 150
aprovados em concurso público que não foram aproveitados. É importante que o Ministério do Planejamento
encaminhe essa solicitação para que o Governo nomeie
os aprovados em concurso, porque mesmo com mais
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150 ainda não atenderemos à demanda por defensores
públicos da União. É uma luta que queremos apoiar,
e estamos apoiando, com a certeza de que a Presidenta dará a palavra final para determinar que esses
150 aprovados em concurso público para a Defensoria
Pública da União sejam nomeados.
Já que falamos em desenvolvimento na saúde,
educação e infraestrutura, é importante perceber que o
País reduziu o índice de pobreza de 30% da população
para 9% em 10 anos. Isso é muito importante. Dados
oficiais mostram que a política social brasileira representa um marco importante na queda da desigualdade
social, independentemente das crises. Ou seja, os dados apresentados pelo Ministério da Fazenda durante
o 5º Fórum Ministerial do Desenvolvimento revelaram
a redução da pobreza, no Brasil, de 30% da população para apenas 9% em 10 anos. Queremos eliminar
a pobreza para que todos tenham uma vida digna. O
Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Holland de Brito, destacou a importância
das políticas social e econômica do Governo.
Então, parabenizo o Governo também pela redução do índice de pobreza.
Sr. Presidente, gostaria ainda de solicitar que
fosse registrado nos Anais da Casa artigo do jornalista
Mário Augusto Jakobskind Veja como se faz baixo jornalismo, no Direto da Redação. O artigo foi publicada
no Blog Vermelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Reguffe) – Obrigado, Deputado Luiz Couto.
ARTIGOS A QUE SE REFERE O ORADOR
Em reconhecimento ao trabalho realizado, foi
oferecida à equipe da UFPB bolsa parcial do curso
de especialização organizado pela Academia de Direitos Humanos e Direito Humanitário da Washington
College of Law.
Estudantes da Faculdade de Direitos se destacaram no Simulado do Sistema Interamericano de
Direitos Humanos nos Estados Unidos; competiram
com 26 países.
Dois alunos da Faculdade de Direito da UFPB se
destacaram na Competição do Tribunal Simulado do
Sistema Interamericano de Direitos Humanos nos EUA,
organizado pela Washington College of Law, American
University e copatrocinado pela Corte Interamericana
de Direitos Humanos, da Organização dos Estados
Americanos OEA.
Para a primeira fase da competição, a equipe da
UFPB elaborou um memorial de defesa do Estado de
43 páginas, a partir do caso hipotético a ser analisado.
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A excelência do material escrito produzido possibilitou
a UFPB avançar para a segunda fase (rodadas orais)
e ser escolhida por mérito num processo seletivo com
diversas Universidades do mundo. A sustentação oral,
etapa mais difícil da Competição, teve lugar em Washington D.C. Foram selecionadas 111 equipes de 26
países diferentes que representavam as Américas,
África, Europa e Ásia-Pacífico.
A equipe da UFPB é composta pelo professor
Luciano Mariz Maia (supervisor/orientador), pela professora Flavianne Fernanda Bitencourt Nóbrega (treinadora/orientadora), e pelos alunos da graduação em
Direito Sarah Delma Almeida Vasconcelos e Yulgan
Tenno de Farias Lira.
Participaram da rodada oral em Washington a
professora Flavianne Nóbrega, os alunos Sarah Vasconcelos e Yulgan Farias Lira. O trabalho inédito da
UFPB foi destaque em todas as rodadas orais da
Competição. Para cada rodada oral havia uma estratégia específica a depender do memorial elaborado
pela Universidade adversária. Desta forma, a equipe
da UFPB optou pela concentração na biblioteca da
Washington College of Law, aberta 24 horas, com um
enorme acervo a disposição.
O professor Luciano Maia, mesmo à distância,
em Sorbonne – Paris, orientou os alunos, dando suporte teórico e incentivando-os a cada novo desafio.
Além de ter competido com uma equipe brasileira,
os alunos enfrentaram as Universidades vencedoras
do memorial em espanhol, a Universidade Bolivariana
da Colômbia, e o melhor memorial em inglês, a Universidade de Ghent da Bélgica.
Enfrentaram equipes veteranas premiadas e foram
sabatinados na rodada oral avançada por Hilaire Sobers
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
PREMIAÇÃO
Em reconhecimento do trabalho realizado, foi
oferecida à equipe da UFPB bolsa parcial do curso
de especialização organizado pela Academia de Direitos Humanos e Direito Humanitário da Washington
College of Law.
Como fruto acadêmico, a aluna Sarah Delma, concluinte do curso de Direito (UFPB) e Relações Internacionais (UEPB), foi convidada a publicar suas duas monografias de final de curso numa coletânea internacional
organizada por Silvia Maria da Silveira Loureiro, referência
em Direitos Humanos, orientada pelo Juiz do Tribunal Internacional de Justiça, Antônio Cançado Trindade.
Já o aluno Yulgan Tenno irá aproveitar a bolsa
parcial da especialização oferecida pelo desempenho
da equipe na competição do tribunal do simulado. Matriculou-se como aluno da American University para o
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curso sobre Direitos Humanos e Justiça Internacional
de Antônio Cançado Trindade e o curso sobre Impunidade e Justiça de Silvia Steiner, juíza do Tribunal
Penal Internacional.
O desempeno da equipe da UFPB irá abrir o canal
de cooperação e mobilidade internacional com a Washington College of Law e com outras universidades,
para qualificar os alunos e professores, que, no futuro,
podem ser elegíeis para estágios e trabalhos na Comissão Interamericana de Diretos Humanos da OEA.
Na foto: Flavianne Nóbrega – Sarah Delma – juiz
Hilaire Sobers – Yulgan Tenno.
Fonte: UFPB Universidade Federal da Paraíba.
Mário Augusto Jakobskind: Veja como se faz baixo jornalismo
A revista Veja, pouco confiável por ser useira e
vezeira em editar matéria que não se sustentam, desta
vez fez alarde com uma acusação do Ministro Gilmar
Mendes, segunda a qual o ex-Presidente Luis Inácio
Lula da Silva teria lhe proposto o adiamento do julgamento do chamado mensalão.
Por Mário Augusto Jakobskind*, no Direito da
Redação
O encontro entre Mendes e Lula, no escritório de
Nelson Jobim, ocorreu há um mês e só agora o ministro revelou o suposto pedido. O adiamento proposto
por Lula, ainda segundo a revista Veja, se daria em
troca do silêncio da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista sobre Cachoeira em relação ao próprio ministro, que se encontrou com o senador Demóstenes
Torres em Berlim.
Há denúncias de que Cachoeira de lama pagou
as passagens e estadas tanto de Mendes como do senador que ditava regra sobre moralidade e por debaixo
do pano fazia o jogo sujo de Carlos Cachoeira de lama.
Mendes garante que ele mesmo custeou a viagem e
volta e meia vai a Berlim visitar a filha, que lá reside.
Se o Ministro pode provar que pagou a passagem daquela vez (ninguém pediu), afinal a denúncia
é grave, encerraria de uma vez por todas com a dúvida. Por enquanto vale apenas a palavra de Mendes,
considerada bastante questionável.
A notícia divulgada pela Veja, como sempre acontece, foi repercutida na Folha de S. Paulo, em O Globo e no Jornal Nacional. Lula negou que tenha feito
a proposta.
A matéria da revista Veja com a denúncia de
Mendes deve ser encarada com reserva e se for melhor analisada não se sustenta. Porque Lula faria o
pedido quando a mídia de um modo geral está em
cima dos ministros do STF exatamente para apressar
o julgamento do mensalão? Com a experiência que
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tem como ex-Presidente por que ele se exporia dessa
forma tão grosseira?
Jobim também desmentiu a matéria da revista
Veja, uma publicação sob suspeita de prática de baixo jornalismo. O esquema é conhecido. Os repórteres
saem em campo já com a pauta determinada e dirigida
para chegar a uma conclusão. Seja o que for falado
por alguém salvo dos Civitas, a matéria conclusiva está
pronta antes mesmo de ser elaborada. Os inimigos não
serão poupados.
Desta vez, Gilmar Mendes se superou. Ele já esteve envolvido em outras matérias no mínimo discutíveis, uma delas a de ter concedido habeas corpus a
Daniel Dantas e na tentativa de desmoralizar o então
delegado Protógenes Queiroz, que conduzia inquérito
contra o referido banqueiro acima de qualquer suspeita.
Se Lula tivesse mesmo feito o pedido seria uma
demonstração de incompetência política, algo que até
seus inimigos admitem que não corresponda aos fatos. Seria até um expediente prejudicial aos próprios
implicados no mensalão que está para ser julgados
nas próximas semanas.
Vários Ministros do STF, entre eles Ricardo Lewandovsky, já disseram que nunca foram pressionados por
Lula quando ele exercia a Presidência da República.
Seria absolutamente descabido e pouco inteligente, o que não é uma característica de Lula, reconhecido
até pelos inimigos como um político hábil e inteligente,
que agora sem mandato pressionasse Gilmar Mendes.
E uma pressão, diga-se de passagem, prejudicial aos
próprios petistas, entre os quais José Dirceu e José
Genoíno, que serão julgados antes das eleições.
Não se exclui a possibilidade de que este novo
apronto da sujíssima Veja com Mendes tenha se destinado a retirar dos holofotes algumas questões vinculadas à Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso sobre as ligações de Cachoeira de lama com
o mundo político e mesmo midiático.
A Veja foi pautada pelo meliante Cachoeira e
nestes dias ganhou uma defensora de peso, a Senadora Kátia Abreu, agora no PSD de Gilberto Kassab,
que escreveu artigo tomando as dores da revista que
lhe dá grande acolhida. Usou os mesmos argumentos
que outros defensores da publicação, como o imortal
Merval Pereira, ou seja, que a convocação de Policarpo Júnior seria um atentado à liberdade de imprensa.
Quanto ao Prefeito Kassab, a revista IstoÉ e o
Ministério Público o acusaram de estar também envolvido em falcatruas, juntamente com um funcionário
que recebeu de propina 106 apartamentos ao liberar
obras irregulares na capital paulista. Nenhuma linha
em O Globo ou na TV do mesmo nome.
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A Veja pratica um jornalismo que lhe vale a denominação de sujíssima. Para se ter uma ideia, recentemente um repórter da revista tentou invadir o quarto de um hotel em Brasília onde estava hospedado o
ex-Ministro José Dirceu para possivelmente espionar
alguma material que o incriminasse ou mesmo instalando algum microfone oculto. A camareira impediu que
a transgressão acontecesse. Corre até uma investigação política sobre o fato e o público não vem sendo
informado a respeito.
Não se trata de defender José Dirceu, um dos responsáveis pela atual praxis fisiológica do PT em nome
da governabilidade, mas de se repudiar uma prática
que depõe verdadeiramente contra o jornalismo. E a
corrida a qualquer custo para incriminar o ex-Ministro
Chefe da Casa Civil é sintomática.
Policarpo Júnior, chefe da sucursal da Veja em
Brasília, tem culpa no cartório no mencionado episódio.
Além disso, foi pautado por Cachoeira de lama, como
demonstra cristalinamente vídeo apresentado pela TV
Record, no ar também no youtube. O jornalista está
sendo blindado para não comparecer na CMPI.
Assim caminha a mídia de mercado. O mais recente apronto da Veja e Gilmar Mendes está realmente
inserido no contexto enlameado do baixo jornalismo.
E toda vez que se contesta a revista da família Civita,
que para muitos forma uma gang, convoca entidades
e colunistas para protestar contra o que eles alegam
ser perseguição à liberdade de imprensa.
A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) já
deve estar de prontidão para qualquer emergência que
porventura venha a envolver a sujíssima Veja na CMPI.
Em tempo: depois de na semana passada cancelar a reunião, o Ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo, voltou a convocar familiares de desaparecidos políticos citados no livro Memórias de uma guerra suja sobre o depoimento do ex-delegado Claudio
Guerra revelando, entre outras coisas, a incineração
de dez combatentes contra ditadura em um forno de
uma usina de açúcar em Campos.
*É correspondente no Brasil do semanário uruguaio Brecha. Foi colaborador do Pasquim, repórter
da Folha de S. Paulo e editor internacional da Tribuna da Imprensa. Integra o Conselho Editorial do seminário Brasil de Fato. É autor, entre outros, livros, de
América que não está na mídia, Dossiê Tim Lopes _
Fantástico/IBOPE.
O SR. PRESIDENTE (Reguffe) – Concedo a palavra ao Deputado Esperidião Amin, para uma Comunicação de Liderança, pelo PP. S.Exa. dispõe de 5 minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP-SC. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho aqui, em nome do meu partido, fa-
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zer um registro, primeiro, de agradecimento, e depois
também fazer uma reflexão, que eu gostaria que chegasse às instâncias do Governo.
Ontem, fomos chamados, representantes das bancadas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros
Estados onde ocorre o problema sobre o qual vou falar,
pela Sra. Ministra Ideli Salvatti para tomar conhecimento da disposição do Governo de propor uma solução,
através de uma emenda do Relator, Deputado Pedro
Uczai, que resolva um problema que nos angustia em
Santa Catarina e que diz respeito às nossas fundações
educacionais, hoje universidades regionais, criadas a
partir de fundações instituídas por Prefeituras, ou seja,
instituições autárquicas criadas por Prefeituras municipais do nosso Estado, polos regionais.
No Rio Grande do Sul, nós chamamos essas
fundações de instituições comunitárias – seriam as
suas equivalentes.
Mas, no nosso caso, há alguns anos elas estão
sendo afligidas por um entendimento da Receita Federal de que os recursos retidos na fonte, o Imposto de
Renda retido na fonte do pagamento aos professores
e servidores dessas instituições não seria receita do
Município que instituiu essas fundações.
É um entendimento mais do que discutível, porque o art. 158 da Constituição Federal diz claramente
que pertence, seja ao Estado, seja ao Município, o
Imposto de Renda retido na fonte dos seus servidores.
O entendimento da Receita Federal levou-a a
multar, notificar e criar um grande crédito tributário
para a União de recursos que, na verdade, seriam do
Município. E essas instituições, impossibilitadas de receber certidões negativas, perderam algumas ações
judiciais, naturalmente por não ter, Deputado Bernardo de Vasconcellos, um advogado com o alto coturno
intelectual e de conhecimento de V.Exa., e estão praticamente diante de um impasse.
A solução que nos foi anunciada ontem, uma vez
que nós não lemos, não deixa de ser um gesto de boa
vontade do Governo.
Mas nós, catarinenses, gostaríamos que a peculiaridade catarinense fosse levada em consideração
pelo Relator, o Deputado Pedro Uczai, que é professor
de uma dessas fundações, no caso, a UNOCHAPECÓ, universidade do oeste de Santa Catarina, como
também a viabilidade delas no futuro, uma vez que a
proposta de converter em bolsa de estudo esse suposto crédito tributário pode ser inviável se levada à
risca, como se fosse um crédito tributário líquido e
certo, coisa que não é.
Então, gostaria, ao mesmo tempo, de agradecer o gesto da Ministra Ideli Salvatti, que é autora de
um projeto que gostaríamos de ver aprovado. S.Exa.
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o apresentou em 2010 ao Senado Federal. O projeto
recebeu pareceres favoráveis mas, infelizmente, não
prosperou.
Essa peculiaridade deste rico, inovador e exemplar sistema de ensino de Santa Catarina, nós precisamos levar em conta, separando-o, distinguindo-o de
circunstâncias e situações diversas, diferentes, que
ocorrem em outros Estados do Brasil.
Portanto, aqui eu consigno o agradecimento e a
preocupação, para que se cumpra aquele ditado popular que o nosso querido comentarista, nosso querido jornalista catarinense Miguel Livramento costuma
sintetizar da seguinte forma: “Uma coisa é uma coisa;
outra coisa é outra coisa”.
As nossas instituições são um exemplo para o
Brasil e sustentaram a descentralização do ensino
superior no nosso Estado até recentemente, de maneira heroica.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Esperidião
Amin, o Sr. Reguffe, § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Luiz Couto, § 2° do art.
18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao Deputado Reguffe, do PDT do Distrito Federal. S.Exa. dispõe de até 5 minutos.
O SR. REGUFFE (PDT-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, às vezes falo aqui e o sentimento que tenho
é o de que não falo a ninguém. Às vezes sinto que o
Governo é surdo quando se trata de algumas questões.
O pior que pode haver é um governo surdo. Ele tem de
ter o discernimento de analisar cada posicionamento,
cada sugestão e ver se é boa ou ruim para a sociedade, se é justa ou não. Se entender justa, deve agir;
caso contrário, deve analisar a sugestão.
Eu aqui já fiz alguns elogios ao Governo. Elogiei,
por exemplo, a redução da taxa de juros, uma atitude
corajosa da Presidente, porque o que vemos neste
País é entrarem e saírem governos e ninguém ter coragem de enfrentar os banqueiros. Mas quando algo
merece crítica tenho a obrigação, com minha consciência, de fazê-la desta tribuna com a responsabilidade
de Parlamentar.
Quero dizer, Sr. Presidente, que advogo, defendo
a redução da carga tributária no País. Mas o Governo
não pode reduzir a carga tributária apenas para a indústria automobilística. No ano passado votei contrariamente nesta Casa a uma medida provisória que deu
20 bilhões de isenção fiscal à indústria automobilística.
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Apresentei um projeto e sugeri ao Governo retirar
todos os impostos dos remédios. Países como Inglaterra, Canadá e Colômbia não cobram impostos sobre
remédios. No Brasil, 35,7% da composição do preço
dos medicamentos são impostos. A tributação tem que
incidir sobre o consumo de supérfluos, não em produtos que mexem com a vida das pessoas.
Fiz um requerimento de informação ao Ministério
da Fazenda sobre o resultado financeiro da renúncia
fiscal caso se retirassem todos os impostos dos remédios. Resultado: 3 bilhões.
Ora, retirar todos os impostos dos remédios,
permitindo à pessoa, quando estiver doente, comprar
o medicamento por um preço menos caro não pode
porque representa uma renúncia fiscal de 3 bilhões.
Mas dar 20 bilhões de isenção fiscal à indústria automobilística pode.
Isso não é certo, Sr. Presidente, não é justo. Eu
tenho certeza de que existem pessoas justas nesse Governo, inclusive a Presidente. É preciso olhar para isso.
Eu queria que o meu discurso fosse ouvido. Eu
queria entender isso. Não podem nem alegar que os
gananciosos laboratórios e farmácias vão se apropriar
dessa isenção, porque existe no País controle de preços de medicamentos. Se entrarmos no site da ANVISA veremos o preço máximo ao consumidor final de
todos os remédios. É só reduzir o preço máximo na
mesma proporção da isenção para beneficiar diretamente o consumidor.
Mais importante do que termos política industrial
é termos política voltada para o cidadão, para o consumidor. Ninguém compra remédio porque quer. Ninguém fica doente porque quer. A pessoa não compra
remédio por prazer; mas por necessidade. Três bilhões
de isenção fiscal para retirar todos os impostos dos
remédios e torná-los mais baratos para a população
representam, no Orçamento de 2011, que foi de 2 trilhões e 73 bilhões, apenas 0,11%, ou seja, 0,1% do
Orçamento‑Geral da União. É um impacto ínfimo no
Orçamento-Geral da União, com um benefício direto
na vida de milhares de famílias no País.
Algumas famílias brasileiras gastam mais de 2
mil reais por mês com medicamentos de uso contínuo.
Sr. Presidente, não entendo por que o Governo
pode conceder essa isenção fiscal à indústria automobilística mas não pode beneficiar o doente que precisa comprar um remédio. Volto a dizer, Sr. Presidente:
ninguém fica doente porque quer e ninguém compra
remédio porque quer. Na minha concepção, é questão de justiça.
Faço, portanto, mais uma vez, desta tribuna, esse
apelo ao Governo.
Muito obrigado.
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O SR. WELITON PRADO (PT-MG. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, boa tarde.
Gostaria de saudar as Sras. e os Srs. Deputados
e de dizer da nossa indignação. Não vamos aceitar,
não vamos admitir, de maneira nenhuma, a aprovação da Medida Provisória nº 568, de 2012, da maneira como está.
A medida provisória, com todo o respeito a quem
a elaborou, fere os direitos garantidos historicamente
aos trabalhadores da área federal de saúde e diminui o salário dos médicos de forma drástica, em até
50%, sem falar dos adicionais de insalubridade e de
periculosidade a que fazem jus, que lhes é de direito.
Foi uma luta histórica da categoria, e, da maneira que
está a medida, praticamente dá três opções de recebimento, mas todas elas reduzem o salário dos médicos.
Hoje, os médicos recebem, a título de periculosidade
ou insalubridade, em torno de 10% sobre o valor da
remuneração, o que realmente é justo, é um direito já
adquirido, já assegurado.
Então, nós deixamos registrado aqui o nosso
posicionamento a favor dos servidores da área federal de saúde.
Hoje, no período da manhã, estivemos reunidos
com a Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que
foi muito solícita, recebeu a reivindicação – estava também o Deputado Cláudio Puty, que é o Presidente da
Comissão Especial. A Ministra se comprometeu em
se reunir com a Ministra Ideli Salvatti e também com
a Presidente Dilma Rousseff para encontrar realmente uma saída.
A revolta foi muito grande em todos os cantos do
País. Vou dar o exemplo da minha cidade, Uberlândia.
Estive reunido no Hospital de Clínicas da Universidade
Federal de Uberlândia, onde estavam presentes vários médicos, como o Dr. Ademir, o Dr. João. Também
na Região Metropolitana de Belo Horizonte nós nos
reunimos com vários profissionais da área de saúde.
E a indignação realmente é total. Ficam prejudicados
os 42 mil profissionais que estão na ativa no nosso
País, sem contar os milhares e milhares que já estão
aposentados.
A medida provisória, da maneira que está, prejudica inclusive quem vai se aposentar, porque a pessoa
não vai garantir toda a progressão na carreira e vai
praticamente sofrer um congelamento salarial. Além de
diminuir o salário, em torno de 50%, e o percentual do
adicional de periculosidade dos médicos, vai congelar
a remuneração deles.
Sabemos que hoje uma das maiores preocupações da população é a área da saúde.
Isso com certeza vai fazer com que vários profissionais abandonem o serviço público. Já há um déficit
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realmente muito grande de médicos e vai ficar mais
difícil, inclusive, a contratação.
Então, há uma preocupação realmente muito
grande para que alteremos a Medida Provisória nº
568, não a aprovemos de maneira nenhuma do jeito
que está, porque já está prejudicando os servidores.
Esperamos, inclusive, alteração aqui na Câmara dos
Deputados, com a possibilidade de uma alteração pela
própria Presidente Dilma Rousseff.
Como eu coloquei, esta proposta reduz o salário
dos médicos civis do serviço público federal em 50% e
dobra a carga horária de 20 horas semanais. Ao final da
reunião a Ministra se comprometeu a levar toda essa
situação à Ministra Ideli Salvatti e a à Presidente da
República. Não há como votar essa medida da forma
como está. Ela fere os direitos dos trabalhadores, reduz o salário dos médicos federais. Isso vai prejudicar
ainda mais a assistência à população.
Atualmente, como eu já coloquei, existe um déficit
de profissionais na área da saúde e de várias especialidades médicas e, se for aprovada a mudança, a
situação vai ficar ainda mais preocupante. Há grandes
dificuldades hoje já em contratar médicos para a rede
pública de saúde. São médicos veterinários, dentistas
e outros profissionais na área da saúde federal que estão preocupados, pois terão seus salários e garantias,
como adicional de periculosidade e insalubridade, reduzidos. Entre outras mudanças está também o aumento
da carga horária de 20 para 40 horas semanais sem,
contudo, haver a valorização dos salários. Aumenta-se a carga horária dos trabalhadores médicos e, ao
invés de melhorar os salários, haverá uma diminuição
de forma drástica.
Não podemos aceitar isso. O efeito para o atendimento da saúde à população e para o sistema de
saúde será muito ruim. A classe médica trabalha em
condições precárias e com salários defasados. Faltam profissionais na área da saúde, infraestrutura nos
hospitais e postos de atendimento à população, que
está também bastante prejudicada. O nosso objetivo
é garantir a dignidade às pessoas que precisam de
atendimento médico e valorizar os profissionais na
área da saúde.
Então, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma a aprovação da MP nº 568 da maneira como
está. Esperamos que nas próximas semanas haja
alteração na medida provisória. Eu gostaria de realmente parabenizar a Ministra Miriam Belchior, que foi
muito sensível. Tenho certeza de que com a brilhante
administração que a Presidente Dilma está fazendo
no nosso País ela será sensível para alterar a MP nº
568, para que ela não prejudique uma categoria tão
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importante. Hoje uma das maiores preocupações da
nossa população é a área da saúde.
Finalizando, gostaria de dizer que tivemos uma
audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor com a presença do Ministro das Comunicações.
Fizemos sugestões, e o Ministro assumiu o compromisso de revê‑las.
Hoje, são 4.200 áreas de cobranças de interurbano. As pessoas que moram numa mesma região que
não é região metropolitana, no mesmo DDD, pagam
interurbano se ligarem de telefone fixo para qualquer
outro telefone na mesma área. Isso realmente não é
justo se o código de área é o mesmo.
O Ministro das Comunicações assumiu o compromisso conosco de fazer essas alterações.
Eu gostaria que o nosso pronunciamento fosse
amplamente divulgado por todos os meios de comunicação da Casa, inclusive, pelo programa A Voz do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra o Deputado Márcio Marinho, do PRB da Bahia,
que dispõe de até 5 minutos.
O SR. MÁRCIO MARINHO (PRB-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Luiz Couto, Sras. e
Srs. Deputados, povo brasileiro, senhoras e senhores
que nos ouvem, venho a esta tribuna, nesta tarde de
quinta-feira, dia 31 de maio de 2012, para parabenizar
esta Casa pela sensibilidade que teve, no dia 22 deste mês, de ter aprovado a PEC do Trabalho Escravo.
É importante a aprovação desta PEC, porque
sabemos que a prática do trabalho escravo ainda continua no Brasil, principalmente onde eu atuo, que é a
Região Nordeste do nosso País. Essa prática tem sido
praxe na vida do povo do Norte, do Nordeste e de boa
parte do Brasil.
Estão de parabéns os Deputados que aprovaram
esta proposta de emenda constitucional importante para
o Brasil, para de fato erradicar de vez essa prática do
trabalho escravo. Não podemos mais aceitar essa prática, até porque precisamos ser 100% libertos. E esta
PEC vem justamente nesta hora trazer essa liberdade,
que há muitos anos desejávamos que acontecesse.
Vimos uma disputa muito acirrada no Plenário
desta Casa para a não aprovação desta matéria. Mas,
graças a Deus, nós a aprovamos, pela sensibilidade do
Presidente Marco Maia e também dos Deputados que
aqui estavam e votaram favoravelmente. Para mim, foi
um prazer, mesmo estando na África do Sul. Sim, porque nesse período, tanto eu quanto a Deputada Janete
Pietá, o Deputado Luiz Alberto e a Deputada Benedita da Silva estávamos em missão oficial na África do
Sul para participar da Cúpula da Diáspora Africana do
Parlamento Pan-Africano, em Midrand.
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Foi uma viagem muito importante. Estávamos
junto com os nossos irmãos africanos e pudemos comemorar a aprovação desta PEC, que, para nós, foi
muito importante.
Estão de parabéns os Deputados que aprovaram,
no dia 22, a PEC do Trabalho Escravo.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de parabenizar a Casa pela aprovação da PEC do
Trabalho Escravo, no último dia 22 de maio, um mês
muito significativo para a historiografia brasileira. Precisamos ser 100% libertos e por isso, registro que se
antes a prática escravocrata cabia na estrutura econômica do novo Brasil, hoje ela é repudiada!
Todos somos livres. Estou aqui com os demais
Deputados para lutar contra essa escravidão, que é
milenar.
Se estivesse aqui, nesta Casa, seria um prazer
comemorar a aprovação da PEC do Trabalho Escravo,
porém, participei da Cúpula da Diáspora Africana no
Parlamento Pan-Africano em Midrand, África do Sul,
junto com os Deputados Janete Pietá, Benedita da
Silva e Luiz Alberto.
A sensação de estar na terra de meus ancestrais, comemorando o fim do trabalho escravo foi uma
experiência inenarrável.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que
acontece na África do Sul nada mais é do que o que
ocorre no Brasil. Não é à toa que temos a maior população negra do mundo depois da Nigéria. Estamos
ligados, e a política externa brasileira exala o princípio
da solidariedade.
Compartilhamos não só a cultura e a história,
mas também soluções para os problemas estruturais
que afligem os nossos países. São 55 países africanos
cujos parlamentos, unidos, têm combatido questões
que afligem a vida de suas populações, como a que
falamos do combate ao trabalho escravo.
Por que não colaborar para o desenvolvimento
do continente que originou as civilizações do mundo,
que é fundamento da população brasileira? Vivemos
em um País globalizado: o que acontece no hemisfério
sul impacta no hemisfério norte, e assim por diante,
num efeito dominó.
O slogan do parlamento africano é: Uma África,
Uma Voz! Na Bahia, tenho me esforçado para que o
povo baiano tenha voz que ecoe o mais longe possível,
trazendo para o povo aquilo que é de direito.
Vi, na África do Sul, parlamentares negros unidos lutando por melhores condições de vida de seus
cidadãos, articulando uma força-tarefa para trazer a
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diáspora de volta para o seu país de origem, pois entendem que todo cidadão tem direito à vida sem guerra, à educação, saúde, lazer, capacitação profissional.
Um cidadão satisfeito permanece em seu país e ajuda
em seu desenvolvimento.
O Brasil já vem dando exemplo do reconhecimento
da diáspora. Em nosso País, a faixa populacional mais
atingida são os negros. Para nós, da raça negra, surgiram programas sociais que ao menos nos tem tratado
com igualdade, a exemplo das cotas nas universidades.
Assim, o continente africano mostrou a necessidade de tratar bem os cidadãos, estabelecer maior
diálogo com os parlamentares de outros países e facilitar o intercâmbio das relações comerciais, culturais,
econômicas, abrir pontes aéreas entre países, promover
troca de experiência e tecnologia. E, a partir do acesso
à educação, ter bons cientistas, boas representações
políticas e, dessa maneira, cuidar dos cidadãos e da
diáspora.
Portanto, para nós, Sr. Presidente, Luiz Couto, foi
um prazer ser convocado por esta Casa para representar o nosso País na África do Sul.
Um abraço ao povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ilustre Deputado Padre Luiz Couto, Sras. e Srs. Deputados, o tema
que trago nesta tarde é novamente a distribuição dos
royalties de petróleo. É claro que nós estamos falando
de um tema complexo, polêmico. Tão complexo e tão
polêmico que até este momento nós não conseguimos
fazer o fechamento do assunto no Grupo de Trabalho,
que tão brilhantemente tem sido coordenado pelo Deputado Carlos Zarattini, do meu Estado de São Paulo.
Hoje eu não quero entrar na discussão da distribuição dos royalties de petróleo em si para Estados e
Municípios. Este é um assunto para outro momento. É
claro que é importante, Deputado Luiz Couto, nós refletirmos seriamente sobre a melhor maneira de utilização
desses recursos que virão. Temos a responsabilidade
de fazer com que esses recursos – que hoje não existem, mas virão – sejam utilizados para potencializar
as condições de oferecermos ao povo brasileiro uma
educação pública de melhor qualidade. É exatamente
na educação que nós temos a grande perspectiva de
solução dos problemas nacionais, e a construção desta avenida para um futuro promissor que identificamos
na vocação, no DNA do nosso País.
Eu nasci em Santa Isabel, lá no Estado de São
Paulo. Eu moro na cidade de Arujá, cidade natureza.
Ambas as cidades ficam na região geográfica denominada Alto do Tietê. Santa Isabel tem 85% do seu
território como área de preservação ambiental. Arujá
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tem essa área de preservação ambiental em número,
em quantidade e em proporção mais reduzida. Essa
é uma realidade que nós identificamos em todo o Alto
Tietê. Identificamos também no Vale do Paraíba e no
Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira está para o Estado
de São Paulo assim como a Amazônia, por exemplo,
está para o Brasil.
Quando nós falamos sobre royalties de petróleo
e a sua distribuição, estamos propondo uma reflexão
a esta Casa, que fizemos através do Projeto de Lei nº
3.106, de 2012, para que esses Municípios, Deputado Onofre, com mais de 50% de área de preservação
ambiental, possam ser contemplados de uma maneira
diferenciada nessa distribuição.
Deputado Luiz Couto, V.Exa. não tem talvez noção
do que signifique para esses Municípios, o alto custo,
o preço que eles pagam para garantir a boa qualidade de vida para toda a região em que estão inseridos.
A eles é imposta uma restrição e uma limitação muito
grande. São indústrias de geração de emprego, de trabalho, que acabam tendo outros tipos de repercussão.
Por isso, é importante que a natureza possa bancar-se a si mesma e nós possamos ter nesta reflexão
sobre os royalties de petróleo a condição de contemplarmos de maneira especial esses Municípios, de forma que haja uma compensação, que é muito pequena.
É justo que nós façamos essa compensação àqueles
Municípios em todo o Brasil que não são produtores
de petróleo, mas que pagam um preço pela boa qualidade de vida de nós todos, preservando a natureza,
preservando o meio ambiente.
Então, estamos propondo a criação de um referencial do meio ambiente.
Esperamos que esta Casa tenha a sensibilidade
para essa proposta, já que estamos propondo uma
variável que não altera em nada o substitutivo do Deputado Carlos Zarattini.
Era isso, Sr. Presidente, o que tinha a dizer.
O Sr. Luiz Couto, § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Roberto de Lucena, §
2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Roberto de Lucena) –
Concedo a palavra ao nobre Deputado Onofre Santo
Agostini, para uma Comunicação de Liderança, pelo
PSD. S.Exa. disporá de até 6 minutos.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
primeiro peço que corrija o meu tempo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
também cumprimentar o povo brasileiro que me honra
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neste momento com a sua audiência, por meio da TV
Câmara e, também, da Rádio Câmara.
Quero cumprimentar o Deputado Roberto de
Lucena, dizendo que S.Exa. tem toda razão. Eu até
trouxe aqui um discurso sobre outro assunto, mas vou
ater-me ao pronunciamento de V.Exa.
Antes, permitam-me os ilustres Deputados que
eu registre aqui, Deputado Pedro Uczai, a presença
do Deputado Henrique Oliveira, que representa do
Estado do Amazonas, mas que é catarinense igual a
nós. Então, olhem como Santa Catarina espalhou a
sua riqueza, não só a riqueza financeira ou mineral,
mas, de modo especial, da sua gente. É um prazer
muito grande. E fique certo o povo catarinense, que
me honra neste momento com a sua audiência, que o
Deputado Henrique Oliveira nasceu em Florianópolis
e hoje representa o Estado do Amazonas.
Por isso, é um prazer enorme para nós, catarinenses, tê-lo como conterrâneo. Tenho certeza que V.Exa.
faz um grande trabalho em favor do Amazonas, mas
principalmente em favor do Brasil.
Deputado Roberto de Lucena, V.Exa. aborda
um assunto de suma importância. Em 1991, o então
Governador, de saudosa memória, Vilson Kleinübing,
entrou na Justiça com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade pela fixação dos limites do hoje chamado
pré-sal. Ele entrou com Ação de Inconstitucionalidade
e agora o Supremo Tribunal Federal, cujo Relator é o
Ministro Joaquim Barbosa, deve definir, julgar essa
Ação Direta de Inconstitucionalidade, porque entendeu,
à época, Vilson Kleinübing que a forma como estavam
fazendo seria uma injustiça para o nosso Estado de
Santa Catarina porque as divisas expostas estavam
equivocadas.
E V.Exa. coloca um assunto de suma importância.
Tanto o Estado de São Paulo, quanto a Amazônia e o
nosso, não somos produtores de petróleo. Mas isso é
muito relativo. Não é justo que dois Estados da Federação recebam todo o benefício que fica 300 quilômetros
mar adentro. Não é justo!
Eu acho que nós, catarinenses, paulistas, de
Campo Grande, etc., enfim, o Brasil inteiro, Deputado
Pedro Uczai, estamos sendo injustiçados pela distribuição dos royalties do petróleo. Eu concordo com a
nossa Presidenta da República: o que passou, passou. Vamos, daqui para a frente, resolver o problema;
vamos, daqui para frente, fazer uma distribuição justa
dos royalties do petróleo para todos os Estados.
Essa história de Estado produtor não é verdadeira.
Trezentos quilômetros mar adentro, Deputado Pedro,
não pertencem a esse ou àquele Estado, pertencem ao
Brasil. Veja V.Exa., como catarinense brilhante e ilustre
que é: nós temos 1% do Território Nacional, mas so-
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mos o maior produtor de alimentos do País. E quanto
aos royalties do petróleo, nós que estamos na beira
do mar, nós que temos o mar, não recebemos nada.
É injusto o que estão fazendo!
Eu acho que a Presidenta da República colocou de forma muito clara: o que passou, passou. Não
adianta nós ficarmos chorando o leite derramado. Foi
distribuído para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo.
Muito bem. Agora, a partir de agora, vamos fazer uma
distribuição justa, dar para os outros Estados também
um percentual. Vamos dizer que o Rio de Janeiro e o
Espírito Santo recebam um quinhão maior, tudo bem,
mas os outros Estados também merecem. Haja vista,
Deputado Roberto, que o Rio de Janeiro está sendo
contemplado excepcionalmente com a Copa do Mundo
e também está sendo beneficiado de forma extraordinária com as Olimpíadas. Tudo é no Rio de Janeiro.
Mas o Brasil não é só o Rio de Janeiro não! O
dinheiro, o recurso que o Brasil arrecada, que Santa
Catarina arrecada, que os outros Estados arrecadam
é do povo brasileiro, não é só do Rio de Janeiro.
Eu fico indignado ao ver que são investidas fortunas na Copa do Mundo. Eu gosto de futebol, adoro
futebol. Acho justa a Copa do Mundo, sim, mas olhem
bem, Srs. Deputados, quase 1 bilhão de reais é o que
vai custar o estádio, que até o nome mudaram: antes
era Mané Garrincha; agora é Estádio Nacional de Brasília. Um bilhão, perto de 1 bilhão de reais.
Deputado, são quatro partidas. E, depois, o que
vai sobrar para esse elefante branco? Quem é que vai
manter esse elefante branco?
O SR. PRESIDENTE (Roberto de Lucena) – Eu
peço a gentileza de concluir, ilustre Deputado.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Pois não,
eu vou encerrar. Eu tinha 6 minutos, mas o Presidente só me registrou 5 minutos. Ele está de perseguição
comigo. Eram 6 minutos, e ele só colocou 5. Por isso
vou ganhar um minutinho só.
O SR. PRESIDENTE (Roberto de Lucena) – Então, acabamos de corrigir.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Portanto,
eu acho um absurdo isto: investir bilhões num estádio
de futebol, onde vão ter quatro partidas. Depois vão
virar um elefante branco. Quem é que vai manter isso?
Quem é que vai manter? Times de futebol, Brasília não
tem para manter esse estádio. Por isso, nós queremos
que haja, pelo menos, justiça aos demais Estados e
que os royalties do petróleo sejam divididos com todos
os brasileiros, quer do Norte, do Sul, do Leste, ou do
Oeste. Todos merecem essa participação.
Por isso, quero dizer que comungo do pensamento
de V.Exa., Deputado Roberto de Lucena. V.Exa., com
essa forma calma, serena e ilustre de se dirigir cativa
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qualquer um. Eu já sou mais agitado, mas V.Exa. é sereno, tranquilo e transmite credibilidade quando fala.
E eu prestei muita atenção no pronunciamento
de V.Exa., com o qual estou plenamente de acordo.
Divisão dos royalties do petróleo para todo o povo brasileiro, para o Brasil inteiro. Vamos respeitar o quinhão
maior para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo.
Tudo bem! O que passou, passou.
Deputado Henrique, ouvi V.Exa. reclamando,
há pouco, que era preciso mais investimentos para o
Amazonas. O que passou, passou. Agora, daqui para
frente, não. Vamos dividir o pão. Vamos dar um pedacinho para todos os nossos irmãos que precisam. A
saúde do Brasil nos deixa tristes.
A Presidenta da República trabalha desesperadamente para ajudar os pobres. É verdade! Vamos
reconhecer isso. Ela faz um trabalho extraordinário em
favor dos pobres, mas, quando vemos a situação dos
hospitais brasileiros, quando vemos a situação dos
hospitais aqui de Brasília, dá vontade de dizer para a
Presidenta da República: “V.Exa. está sendo enganada
pelos seus Ministros, porque a saúde do Brasil é uma
porcaria, ninguém atende ninguém. A saúde do Brasil
é uma vergonha em todos os Estados”.
Vi, há pouco, gente reclamando de remédio. Vejo
gente reclamando de todos os lados, mas o dinheiro
vai para os centros grandes, para o Rio de Janeiro,
para o Espírito Santo e não para o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Roberto de Lucena) – Cumprimento o ilustre Deputado Santo Agostini pelo seu
– como sempre – brilhante pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Roberto de Lucena) –
Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Convido para ocupar a tribuna o insigne Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, que fará uso
da palavra como o primeiro orador do Grande Expediente nesta tarde.
O SR. BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS (Bloco/PR-MG. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Deputado Roberto de Lucena, por quem
tenho apreço especial e grande amizade, meus queridos e nobres pares presentes a esta sessão, ocupo a
tribuna nesta tarde para tratar de tema que considero
muito importante e o faço justamente no Grande Expediente, porque é quando temos um pouco mais de
tempo para expor ideias que entendo essenciais para
a nossa democracia, para o crescimento do País, para
o desenvolvimento do Brasil cada vez mais pujante,
não só na economia, não só nos pilares hoje chamados
de crescimento sustentável – o econômico, o social, o
ambiental –, mas, acima de tudo, no índice de felicida-
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de que tem dentro de si, no índice de democracia, no
índice de cidadania, no índice de participação.
E, nesse tocante, o verdadeiro divórcio a que
assistimos entre a política e a sociedade, esse distanciamento e, muitas vezes, esse desinteresse, é um
veneno terrível para o nosso País. Um desinteresse
que, penso eu, ocorre muitas vezes pela falta da força
das instituições devidamente utilizadas. Falo em tripartição dos Poderes, mas falo sobretudo do Congresso
Nacional como um todo e, em especial, da Câmara
dos Deputados.
Penso que temos, em primeiro lugar, de defender
o Parlamento antes de o Parlamento defender aquelas
pessoas que, com seus votos, nos confiaram a verdadeira procuração que nos trouxe até aqui. Chegamos
a esta Casa, tenho certeza, todos nós com grande
entusiasmo para o trabalho, com grande vontade de
contribuir, e certas vezes, certos ritos e certas ameaças
impedem o pleno exercício da atividade parlamentar
e nos levam a uma situação de grande frustração e a
situações que impedem a produção legislativa, a produção desta Casa como deveria ser, o que, no final,
acaba gerando esse divórcio.
Mas penso que a valorização do Congresso Nacional e do nosso Parlamento, que não pode restar
de cócoras, não pode restar de joelhos, depende da
conduta individual de cada um de nós, Deputados.
Se, em primeiro lugar, tenho obrigações para com
as pessoas que me deram a honra e a confiança do
seu voto, tenho também a obrigação, pensando nas
minhas Minas Gerais e em todo o Brasil, de repensar
esse modelo que hoje não pode persistir.
É normal que um Poder faça pressão sobre outro
– até Montesquieu, ao idealizar o sistema da tripartição de Poderes e sistematizá-la, falava de pesos e
contrapesos –, o que não é normal é o atropelamento
de um Poder por outros.
Temos hoje algo que, para mim, da forma como
vem sendo utilizada desde a Constituição de 1988, é
uma verdadeira aberração que afronta o Parlamento: as
medidas provisórias. E não me refiro à forma como elas
vêm sendo aplicadas pela Presidenta Dilma Rousseff,
por um Governo ou por outro, mas por todos aqueles
que tiveram a possibilidade de utilizar esse instrumento
de uma forma que leva o Parlamento a ficar, muitas vezes, na posição de Casa homologatória, prestando um
papel menor, um papel cartorário, deixando de apreciar
as importantes e trabalhadas iniciativas legislativas que
ocorrem nesta Casa por iniciativa de nossos colegas.
Vemos trabalhos frequentes nas Comissões, boas
propostas, bons estudos, relatorias com bastante convicção e competência, mas, muitas vezes, não conseguimos trazê-los a plenário. Um Deputado apenas de
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um mandato não conseguirá aprovar um projeto de lei.
Essa é uma aberração que assola o pleno exercício
de nossas atividades.
É preciso dizer que essa não é uma condição
apenas de quem é da base de apoio ao Governo ou
apenas da Oposição, mas do Parlamentar. Defender o
Parlamento é obrigação primeira de todos nós.
Vejo hoje, sim, com entusiasmo, a queda dos juros.
É muito importante. Mas penso, e foi muito bem falado
aqui – o Deputado Paulo Feijó lembrou mais cedo e,
depois, outros colegas –, que é importante toda uma
política de desoneração, de racionalidade na produção. Há uma dificuldade muito grande nos Municípios
que recebem muitas obrigações e poucos repasses
de recursos, que ainda estão concentrados na União.
O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – V.Exa. me
concede um aparte, Deputado?
O SR. BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS – Com o máximo prazer, Deputado Onofre
Santo Agostini.
O Sr. Onofre Santo Agostini – Quero comentar,
ilustre Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos,
que V.Exa. discorre sobre assunto que foi tema do meu
primeiro pronunciamento nesta Casa – falei contra as
medidas provisórias. É claro que “o uso do cachimbo
deixa a boca torta”, como diz o ditado popular. Não é
o Governo o culpado, mas as medidas provisórias tiraram a essência do Poder Legislativo. Não somos mais
nada aqui, porque as medidas provisórias resolvem
tudo. O Governo governa com medida provisória. Eu
acho que isso enfraqueceu o Poder Legislativo. Ouvi
muitos Deputados dizerem que, se não for por medida
provisória, o Governo não consegue aprovar nenhuma
matéria do seu interesse. Mas, consegue, sim! Basta
que o projeto tenha regime de urgência. E, justiça seja
feita: não é a Presidenta a culpada. Isso vem ao longo
da história. Como disse, “é o uso do cachimbo que deixa
a boca torta”. Eu acho que as medidas provisórias são
uma afronta ao Poder Legislativo. Não é mais preciso
usá-las! Há 30, 40 assuntos diferentes numa medida
provisória. Medida Provisória, diz a Constituição – e
há muitos constitucionalistas nesta Casa – é para ser
usada em estado de calamidade pública, em caso de
emergência. Aí, tudo bem, somos favoráveis. Há casos em que a medida provisória tem de ser editada,
como quando há calamidade pública. Agora, governar
com medida provisória é complicado e tira a essência
deste Poder, que ficou enfraquecido. V.Exa. disse bem.
Sou marinheiro de primeira viagem – esta é a primeira vez que sou Deputado Federal, por muito tempo fui
Deputado Estadual, mas Federal esta é a primeira –,
e me parece que vou conseguir aprovar apenas uns
dois projetos. Embora tenha apresentado perto de 100
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propostas, só vou conseguir aprovar uns dois, e, olhe
lá, isso se ainda o Deputado Luiz Couto me ajudar lá
na Comissão de Constituição e Justiça. Aí. acho que
aprovo uns dois – e olhe lá! Cumprimento V.Exa., ilustre
Deputado Bernardo. Comungo do seu pensamento e
ressalto que é um prazer enorme trabalhar com V.Exa.
aqui. Tenho certeza de que o Estado de Minas Gerais
está muito bem representado pelo ilustre Parlamentar.
O SR. BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS – Muito obrigado, Deputado Onofre. O prazer
é todo meu, ainda mais ao receber o seu aparte que
abrilhanta minha humilde participação.
Concedo também um aparte, com a maior satisfação, ao querido Deputado Francisco Praciano, por
quem tenho muita amizade.
O Sr. Francisco Praciano – Meu caro Bernardo Santana de Vasconcellos, meu amigo e Deputado
a quem respeito muito, parabéns pelo discurso! Essa
tribuna necessita de teses. Às vezes, temos de fugir
do dia a dia, do aqui e agora, e trazer para esta Casa
ideias para discutir, temos de formular ideias, formular
teses. É o que V.Exa. faz neste momento, afastando-se um pouco do dia a dia e buscando o crescimento
da democracia e da Casa. O seu discurso deveria ser
algo bem comum nesta Casa, mas tem sido um pouco
raro. E, nessa história da tese, as mesmas críticas se
fazem às medidas provisórias. Concordo com as medidas provisórias quando há exceções e quando elas
atendem a questões de emergência, de urgência. Não
podemos – e não seria moderno – amarrar o Governo, diminuir a celeridade das decisões, se a medida
provisória serve. Acho porém que há um exagero, há
algumas dezenas de anos, no uso das medidas provisórias. Ao mesmo tempo, complementando sua tese,
faço uma observação: será que a medida provisória
está atrapalhando tanto este Plenário ou as decisões
desta Casa? Porque nós temos 120 projetos aqui que
dizem respeito ao combate à corrupção, que dificultam
a prática da corrupção, e, nos últimos 5 anos, apesar do
choro, do grito, das lamentações da Frente Parlamentar
de Combate à Corrupção, que eu presido, a tramitação
dessas matérias não avançam. É coisa rara haver projetos aqui nesse campo. A corrupção está irritando o
Brasil, está demonstrando que é uma coisa sistêmica,
que é uma questão de Estado brasileiro, e esta Casa
não colabora trazendo para o Plenário uma proposta,
um projeto de combate a esse mal? Portanto, às vezes, há aquele viés de que a medida provisória deixa
esta Casa anexada às iniciativas do Poder Executivo,
mas, por outro lado, temos uma pauta riquíssima, que
15 Líderes definem. E nossa democracia também está
capenga – isso faz parte da tese. E está capenga por
quê? Porque somos aqui 513 Deputados com gran-
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des votações, grande representação na comunidade,
e acaba esta Casa sendo dirigida por apenas 15 Líderes, que não fazem uma priorização dos projetos
e, por conta disso, geram também um prejuízo a este
Parlamento e a esta democracia. Parabéns pelo discurso, Deputado!
O SR. BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS – Muito obrigado, meu querido Deputado
Francisco Praciano. Concordo em que também essa
questão da pauta faz parte de todo esse conjunto. A
medida provisória é um dos aspectos, e vem desde
1988, mas, na verdade, meu querido Deputado Francisco Praciano, penso que, mesmo na questão das
decisões de Liderança, não existe espaço vazio em
política. E, muitas vezes, é isso mesmo que eu queria dizer quando afirmei que o Deputado, cada um de
nós, em sua conduta individual, fará a expressão do
que será o Parlamento, se forte ou não.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Roberto
de Lucena.
O Sr. Roberto de Lucena – Muito obrigado, ilustre
Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos. Quero
cumprimentar V.Exa. pelo brilhante, oportuno e adequado pronunciamento que faz nesta tarde. Primeiro,
faço um reconhecimento aqui, na palavra de agradecimento ao povo das Minas Gerais, por ter enviado a
esta Casa, como seu representante ilustre, V.Exa., que
tem sabido, não somente no discurso, mas também na
prática, no dia a dia, nas suas posições, com o seu
compromisso, honrar a confiança do povo de Minas
e corresponder às expectativas das pessoas de bem
deste País, que, muitas vezes, se sentem frustradas,
desanimadas, desalentadas, quando vislumbram o ambiente político no nosso País. Quero apenas destacar,
ilustre Deputado, meu amigo e meu colega, que V.Exa.
fala da sua preocupação com a falta de sintonia deste Parlamento com a sociedade. Temos também essa
preocupação com aquilo que V.Exa., com presença
de espírito, com brilhantismo, chamou de divórcio. E
precisamos, Deputado Bernardo, estar atentos para
que esse distanciamento não fique cada vez maior. A
sociedade brasileira já não mais suporta sentir a cada
semana que está sendo abandonada pela sua classe
política, abandonada pelos seus representantes. Na
medida em que os seus representantes abandonam
aqueles princípios, aqueles valores que defenderam
quando se apresentaram como candidatos com o projeto que os trouxe até esta Casa, a este Parlamento.
Então, felicito V.Exa. pelo brilhantismo de seu discurso,
pelo pronunciamento desta tarde, e faço aqui coro com
V.Exa. no desejo, na expectativa, na esperança de que
os homens de bem que aqui estão investidos de mandato parlamentar não permitam que esse divórcio se
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confirme e se consolide e possam lutar para que haja
uma reaproximação, um realinhamento desta que é a
Casa do Povo com a sociedade que ela representa.
Muito obrigado, ilustre Deputado.
O SR. BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS – Obrigado, Deputado Roberto de Lucena, pela
brilhante complementação às minhas modestas palavras.
Concluindo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, diria que tudo aquilo que tira força do Congresso
Nacional, quando nos falta, às vezes, a iniciativa, quando não reconhecemos a força que temos como Poder,
tudo aquilo que solapa o Poder Legislativo, tudo aquilo
que diminui a sua força acaba gerando problemas para
todas as outras esferas.
Hoje, os Municípios passam por verdadeira penúria administrativa. Ser Prefeito hoje no Brasil, sobretudo dos médios e pequenos Municípios é quase
uma profissão de risco, perseguidos muitas vezes que
são por sanhas e ganas acusatórias. E, por outro lado,
desde a nova Constituição, vêm assumindo mais responsabilidades. Tudo isso com um sistema fiscal, um
sistema tributário que já há muitas décadas tende à
perversidade cada vez maior, graças a uma concentração de riquezas que não faz chegar, da forma como
deveria, meu querido Deputado Francisco Praciano, o
recurso necessário àqueles Municípios.
É por isso que também me filio à defesa de votarmos rapidamente a proposta de redistribuição dos
royalties do petróleo. Quando chegamos aqui com
essa vontade de trabalhar, queremos ver os Municípios
bem atendidos, queremos ver as obras de infraestrutura feitas, queremos ver a nossa agricultura, o nosso
setor produtivo se desenvolvendo. Na agricultura não
existe desequilíbrio ambiental – é ignóbil pensar que a
produção agrícola só existe com desequilíbrio do meio
ambiente. Isso não acontece. E o primeiro a praticá-la
de forma correta é o agricultor brasileiro, que, sendo
campeão em criatividade e em produtividade, mantém
a nossa economia.
E, se o setor industrial está passando por uma
séria desindustrialização neste momento, é porque o
Brasil é um dos poucos países que, por hábito que vem
quase do período colonial, ainda taxa investimento.
Tenho certeza de que, na sequência dessa batalha pela redução dos juros, haverá de vir – e assim
deverá ser – uma batalha para diminuir essa carga
tributária e essa questão complexa da burocracia que
há tantos anos assola o País.
Se, em uma palavra, meu querido Presidente,
fosse a mim pedido para resumir nossas maiores dificuldades, eu diria: burocracia. Burocracia é algo que
vem há muitas e muitas décadas ou – por que não di-
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zer? – até mesmo séculos, cada vez mais, emperrando
o desenvolvimento da nossa Pátria.
Nos últimos tempos, temos visto nosso setor
produtivo sofrendo cada vez mais dificuldades. Alguns
tiveram uma tensão maior, mas ainda não paramos
para sentar e analisar o que queremos para o País. O
Brasil é muito grande para ser um país de serviços. O
Brasil é um país de tamanho continental, é um país
que precisa de produção.
Discutimos, há pouco tempo, o Código Florestal.
Alguns debates foram mais acalorados. Mérito à parte,
acredito, sobremaneira, que nós devemos defender o
interesse nacional de preservar, sim, com responsabilidade, mas nunca excluindo o produtor de sua produção e nunca embasados em impressões e interesses
internacionais, que são muito mais comerciais do que
preocupados com a boa qualidade de vida do povo
brasileiro. Isso porque, quando chamados a virem fazer qualquer ato como ratificar o Protocolo de Kyoto,
a Convenção Climática, esquivam‑se.
Penso que na Rio + 20 – e apresentamos isso
na Comissão de Meio Ambiente e em outras Comissões – o Brasil tem de adotar uma postura séria, uma
postura muito forte. E penso que S.Exa., nossa Presidente da República, deve apresentar ali um tratado
internacional ambiental, pedindo que o resto do mundo se comprometa com pelo menos 30% ou 40% de
recomposição. Não os 60% que se pregam aqui para
o Brasil e que considero de uma fraqueza técnica e
de uma irracionalidade sem tamanho, mas que fossem
30% ou 40%. E nós veríamos uma série de máscaras
caindo quando essa exigência fosse feita.
O Código sofreu uma série de vetos. Veto, aliás, é
prerrogativa presidencial. Não nos cabe questioná-los
enquanto prerrogativa, cabe-nos analisá-los. E, como
disse numa outra fala, graças a um mau hábito criado
no plenário, desde 2000, temos 1.500 vetos para serem analisados. Essa é outra coisa que, na condição
de Parlamentares, não podemos deixar acontecer. Veto
não pode ser óbice ao processo legislativo, e não o é,
porque a Constituição Federal não o trouxe para isso.
O verto tem de ser apreciado pelos Parlamentares em
sessão do Congresso Nacional, o que há muito tempo
não se faz. E eu cobro, com todo respeito e humildade,
do Presidente do Senado Federal que promova logo
essas sessões, para não ficarmos com esses mais de
1.500 vetos sem serem analisados.
E que fique bem claro aqui hoje, mais do que as
defesas do Código Florestal – o que não me furto a
fazer em relação aos meus pontos de vista, e as fiz
todas da tribuna, representando o meu partido, quando
da oportunidade da discussão –, que o que mais me
incomoda é ver o nosso Poder Legislativo atropelado,
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solapado em suas competências. E temos algo inédito
e sem precedentes na história do Brasil: essa medida
provisória nova, a MP nº 571.
Não discutirei a questão constitucional e legal,
porque o faremos no momento próprio na Comissão
da qual faço parte, mas é a primeira vez em que uma
medida provisória é apresentada antes do fim do rito
do processo legislativo, porque não se dá esse fim nem
no momento da sanção, nem no dos vetos, sejam eles
parciais, sejam totais, mas, sim, da análise do veto e
da solução final. No mesmo ano legislativo nem esta
Casa pode tentar reeditar medidas vencidas sob o voto
soberano, que é o voto do Parlamento, que é o voto
que melhor representa o povo brasileiro. E que fique
bem claro: não estou neste momento contra a ideia A
ou B, mas a questão do Código Florestal, a imposição que existe desde sempre de tirar essa matéria do
Congresso Nacional a qualquer custo.
Esse é um bom exemplo do que eu digo de diminuição do nosso Poder. Começou com a Medida Provisória nº 1.510, de 1995. A última que vige há mais 12
anos, a MP nº 2.166, desde o início da análise, temos
dificuldade de manter a digital do Parlamento naquele
Código. Se tirássemos todas as alterações que nele
foram feitas e o mantivéssemos originalmente como
em 1965, sem as alterações realizadas fora do Poder
Legislativo, não só por medidas provisórias, mas também pelo CONAMA e outros órgãos que tanto legislam
sem competência constitucional para fazê-lo, teríamos
um código extremamente melhor.
Independentemente da inconstitucionalidade da
emissão dessa medida provisória sem a análise do
veto, a questão é de respeito um Poder para com o
outro, no caso, do Executivo para com o Legislativo.
A FIFA teve muita força na Casa na aprovação da
venda de bebidas alcoólicas nos estádios no período
da Copa. Talvez precisemos pedir à FIFA que interceda
também nessa questão, porque a caipirinha brasileira,
muito apreciada, com certeza, será muito vendida, e a
cachaça pode faltar com essas medidas que dificultam
a produção agrícola.
Aqui, tudo foi votado de forma rápida para atender
às exigências para a realização da Copa. Acho muito
importante realizarmos a Copa, mas penso que isso
não é preferível à necessidade de se alimentar todos
os dias; não é preferível à necessidade de uma economia superavitária; não é preferível à necessidade
de manter homens e mulheres de bem trabalhando
no campo, de respeitar o ato jurídico perfeito e nossas
agroindústrias. Aliás, no Brasil, quase tudo é agroindústria, porque parte de um elemento industrial. Quando
falamos da siderurgia brasileira, temos de lembrar o
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carvão vegetal de origem plantada, tecnologia única,
desenvolvida em nosso País.
Todos esses setores, como o comércio, a produção, a panificação que faz o pão de todo dia, a siderurgia, a agricultura, a pecuária, precisam ser respeitados. É preciso respeitar quem trabalha, porque só
com trabalho podemos fazer nossa economia crescer.
Preocupou-me sobremaneira essa questão. Ontem, fui ao DNIT preocupado com a BR-367 que ainda
não foi pavimentada no Vale do Jequitinhonha, uma das
regiões mais pobres do meu Estado. Recebi a notícia
de que havia um cancelamento daquela licitação e fui
buscar a informação. Soube que não foi cancelada,
mas, sim, suspensa, em razão de um erro de preço de
tabela e que voltaria em 45 dias. Ou seja, por questões
burocráticas, que, repito, emperram este País.
Eu não quero ver na história da Presidenta Dilma
– vamos ver como analisaremos essa medida provisória – que, em pleno 2012, houve o envio ao Parlamento
de uma medida provisória antes do fim do prazo de
análise legislativa, algo de efeito muito forte.
Não podemos voltar ao tempo dos atos institucionais. Não podemos ter um Ato Institucional nº 6.
Não se pode desrespeitar o Poder Legislativo. E defender isso cabe a cada um de nós. Há alguns dias,
cheguei a sentir até frustração ao ver este Poder ser
desrespeitado. Cheguei a repensar minhas opções,
minhas determinações e até mesmo a continuidade
dos meus trabalhos.
O que nos segura é a responsabilidade que temos
com os nossos compromissos. E eu estou falando no
plural porque eu tenho certeza que esse sentimento
não fica restrito a este humilde Parlamentar.
Se não nos levantarmos, se não dermos a este
Parlamento a verdadeira força que tem e não exigirmos todas as nossas prerrogativas institucionais, de
fato, seremos apenas uma Casa homologatória, para
a tristeza do povo e o não atendimento do Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
Boa tarde a todos.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos últimos meses, esta Casa tem sido palco de importante discussão sobre a distribuição dos recursos
dos royalties do petróleo. Dada a alta relevância do
tema, apresentei o Projeto de Lei nº 3.106/2012, que
foi apensado ao Projeto de Lei nº 2.565/2011, que
versa sobre a distribuição dos royalties da produção
de petróleo, gás natural e de outros hidrocarbonetos
entre os entes da Federação.
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No projeto, sugiro que, na distribuição de recursos
dos royalties, seja considerado para Estados e Municípios, produtores ou não, o critério de compensação
ambiental diretamente proporcional ao percentual de
áreas preservadas e/ou protegidas.
Ressalto, Sr. Presidente, que tal proposta não
altera a proporcionalidade, tampouco os percentuais
já propostos no substitutivo apresentado ao grupo
de trabalho que estuda a matéria, pelo Deputado
Carlos Zarattini.
Tal proposta tem por objetivo contemplar os entes
federativos que ao longo dos anos se viram impedidos
de explorar economicamente essas áreas em respeito
ao meio ambiente e à legislação vigente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Bernardo Santana de Vasconcellos, o Sr. Roberto de Lucena,
§ 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Luiz Couto, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – O segundo
orador do Grande Expediente é o Deputado Henrique
Oliveira, do PR do Amazonas. S.Exa. dispõe de até
25 minutos.
O SR. HENRIQUE OLIVEIRA (Bloco/PR-AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, amigos e amigas das galerias, povo brasileiro que nos assiste pela TV Câmara ou que nos ouve
pela Rádio Câmara, o meu boa tarde.
Com as graças e bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, com a força e a fé de quem acredita que só
através d’Ele as coisas podem e vão mudar para melhor, venho a esta tribuna, na tarde desta quinta-feira,
para falar sobre o meu Estado, o Amazonas, Estado
que praticamente todos os brasileiros sabem que existe, mas que poucos conhecem. A grande maioria não
conhece a sua realidade.
O Amazonas é o maior Estado brasileiro, com
uma área de mais de 1.500.000 quilômetros quadrados.
Constitui-se como a nona maior subdivisão mundial,
sendo maior – prestem atenção, meus amigos! – que
Alemanha, França, Reino Unido e Japão somados. É
o portão de entrada para a maior floresta tropical do
planeta, a Floresta Amazônica. Convive com um extraordinário estoque de recursos naturais, representado
por 20% da reserva de água doce do mundo, um banco genético de inestimável valor e grandes jazidas de
minérios, gás e petróleo.
É a segunda Unidade Federativa mais populosa
da Região Norte, com seus 3,5 milhões de habitantes,
aferidos pelo censo de 2010, sendo superado apenas
pelo Pará. No entanto, apenas dois de seus Municípios
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possuem população acima de 100 mil habitantes: Manaus, a Capital e sua maior cidade, com 1,8 milhões
de habitantes em 2011, e efetivamente a sétima maior
do País, que concentra quase 60% da população do
Estado; e em segundo lugar vem Parintins, com pouco
mais de 102 mil habitantes. Sobressai‑se em matas
de terra firme, várzeas, igapós. Toda essa vegetação
faz parte da extensa e maior floresta tropical úmida do
mundo: a hileia amazônica.
O Amazonas tem 98% de sua área florestal intacta – prestem atenção, colegas, amigos –, pois sua
vocação econômica foi desviada para outras atividades, a partir da reorganização e da ampliação da Zona
Franca de Manaus.
E aqui abro um parêntese, dirigindo-me ao povo
do meu Estado, para dizer que a PEC que prorroga
a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, a partir
de sua morte anunciada em 2023 – então, vamos até
2073 –, acaba de ser aprovada em sua tramitação no
Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e
Justiça, em sua admissibilidade, e agora parte para uma
Comissão Especial, onde será analisado o seu mérito.
Existe na Zona Franca e na Floresta Amazônica
um esforço para manter os projetos agropecuários dentro dos limites da preservação ambiental, enquanto a
valorização do manejo da floresta como fonte de renda
contribuiu para que o Amazonas enfrentasse o desafio
de reduzir o desmatamento em 21%, em 2003, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE.
O Amazonas ainda é o segundo Estado mais rico
da Região Norte. Responde por 32% do PIB da região.
Em âmbito nacional ocupa a décima quinta posição.
Pois bem, caros colegas, era aqui que eu queria
chegar: somos um Estado rico que, no entanto, sofre
todas as mazelas urbanas, um reflexo do descaso que
é sentido principalmente pela população do interior do
Amazonas, Deputado Francisco Praciano, com a falta
de saneamento básico, saúde, educação, trabalho e
transporte.
A situação do saneamento básico, Sr. Presidente, em todo o Brasil é alarmante: 57% dos brasileiros
ainda não têm esgoto coletado. O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística divulgou relatório na semana
passada que revela que as Regiões Norte e Nordeste
do País concentram o maior percentual de domicílios
com esgoto a céu aberto ao redor. O estudo foi realizado em 96% dos domicílios urbanos durante a pré-coleta do Censo de 2010, com o objetivo de conhecer a infraestrutura urbana brasileira. Segundo estudo
do IBGE, na Região Norte 32% dos domicílios estão
próximos a um local onde existe esgoto a céu aberto.
A pesquisa retratou nada mais do que a verdade. E digo mais: esse número deve ser ainda maior,
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já que não houve pesquisas no interior do Estado. Os
ribeirinhos sabem bem que realidade é essa. Convivem com a sujeira e o esgoto, expostos a doenças, 24
horas por dia, 365 dias por ano.
De acordo com pesquisas realizadas pelo Trata
Brasil, um outro instituto, as diarreias respondem por
mais de 50% das doenças relacionadas a saneamento
básico inadequado, sendo responsáveis também por
mais da metade dos gastos com esse tipo de enfermidade. O estudo confirma ainda a associação entre
saneamento básico precário, pobreza e índices de internação e diarreias.
Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
é difícil perceber que o problema é gravíssimo e que
o setor necessita uma atenção especial. E investir em
saneamento básico é fundamental, é primordial para
o Amazonas.
Concedo o aparte ao Deputado Francisco Praciano, do PT do Amazonas.
O Sr. Francisco Praciano – Parabéns, Deputado
Henrique Oliveira. Normalmente nós temos a tendência
de chegar à tribuna, aos microfones desta Casa, e só
fazer elogios. Eu parabenizo-o pelo discurso realista,
com o qual eu concordo. Quero só acrescentar alguns
dados. Não sei se vou adiantar dados que V.Exa. possivelmente tem, mas 31% das cidades amazônicas, dos
Estados da Amazônia, 31% têm taxas de homicídio
superiores às taxas de homicídio do Rio de Janeiro.
Eu tenho feito o seguinte discurso, fazendo uma síntese do seu discurso: a Amazônia é riquíssima; está
no discurso de todo o mundo, em todas as tribunas,
pelo seu tamanho, pelo tamanho da sua biodiversidade, pelas fronteiras minerais riquíssimas; a Amazônia
tem dados amazônicos: tudo é grande, tudo é muito,
muitas riquezas; portanto, é uma região bastante estratégica. Entretanto, 42% dos amazônidas estão em
estado de pobreza, 42%. O que é que significa isso?
Que o Estado brasileiro, por conta dessa riqueza da
Amazônia que o mundo cobiça, o Estado brasileiro, o
Brasil não cobiça a Amazônia. Aliás, quando se fala
de Amazônia, até é a maior cobiça do mundo. A maior
cobiça do mundo é a cobiça pela Amazônia. É pena
que às vezes nós estejamos destruindo aquilo que o
mundo cobiça. Não estamos tratando bem aquilo que
o mundo cobiça. Parabéns pelo seu discurso, e nós
esperamos que os Governadores e o Governo Federal não deixem de cuidar sempre da Amazônia, e o
mais urgentemente possível desenvolvam políticas
considerando a Amazônia um bem como o pré‑sal,
considerando a Amazônia um diferencial que nós temos em relação ao mundo, considerando a Amazônia
um estoque de riqueza, um almoxarifado de recursos.
É tão importante isso para o Brasil que nós pedimos

Junho de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

que os Governadores do nosso Estado, dos Estados
da Amazônia e o Governo Federal com urgência façam um plano de uso sustentável das riquezas dessa
região, principalmente considerando que essa região
é estratégica para o País. Parabéns pelo discurso, Deputado Henrique Oliveira.
O SR. HENRIQUE OLIVEIRA – Muito obrigado.
Concedo o aparte ao Deputado Bernardo Santana
de Vasconcellos, meu amigo do PR da nossa querida
Minas Gerais.
O Sr. Bernardo Santana de Vasconcellos – Meu
querido Deputado Henrique, eu gostaria apenas de
dizer que para nós do Partido da República tê-lo em
nossos quadros sempre foi motivo de orgulho, sempre foi algo que enaltece a qualidade de nossos Parlamentares. Veio incorporar, com seu conhecimento e
vontade de trabalho, muito a esta Casa, e com certeza
o Estado do Amazonas é muito bem representado por
V.Exa. e Manaus é sempre alvo do seu carinho maior.
Eu tenho certeza de que esse carinho continuará. V.Exa.
traz aqui, ao conhecimento de todos, os dados e as
preocupações mais pertinentes sobre aquela cidade
tão importante, com tantas riquezas, como disse, e potencialidades, e que hoje, seja dentro da Zona Franca,
seja na questão do ecoturismo, dos recursos naturais,
tanto tem a crescer, e eu tenho certeza, meu querido
amigo Henrique Oliveira, de que esse crescimento passará muito pelo trabalho de V.Exa. Tenho certeza de
que Manaus poderá contar com esse filho sempre, e
tenho certeza de que essa história continuará encontrando e gerando os melhores frutos para aquela cidade
pela qual todos nós temos tanto carinho, do querido
Amazonas, terra do nosso querido colega e do nosso
querido Deputado Francisco Praciano. Parabéns pelo
seu pronunciamento. Quis apenas enaltecer a qualidade de seu trabalho, sendo aqui uma testemunha viva
da sua luta constante pela sua querida Manaus e por
seu Estado do Amazonas.
O SR. HENRIQUE OLIVEIRA – Obrigado, Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos. E quis Deus, e
por isso que pedi a Deus que eu aqui viesse com suas
bênçãos e forças, nesta estreia no Grande Expediente, depois de ter sonhado durante 30 anos da minha
vida um dia estar nesta tribuna defendendo o Estado
do Amazonas, e quis Deus que eu fosse cercado aqui
por amigos que contam um pouco da minha história,
Deputado Onofre Santo Agostini.
Quando me perguntam de onde eu sou, onde eu
nasci, eu digo, com muito orgulho, que sou de Santa
Catarina. Nasci em Santa Catarina e criei-me no Rio
Grande do Sul. Passei minha adolescência em Pernambuco, do meu querido Augusto Coutinho, Deputado
pelo DEM de Pernambuco; passei por Minas Gerais,
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Patos de Minas, a terra do nosso querido Bernardo;
tenho ligações fortes com a terra do nosso querido
amigo Guilherme Campos, do PSD de São Paulo, que
hoje também está aqui presente; e hoje, há 20 anos
residindo no Amazonas, tenho a honra de estar nesta
tribuna falando sobre essa questão importantíssima,
como o Deputado Praciano disse, porque muitos batem no peito e dizem que a Amazônia é nossa, que a
Amazônia precisa ser preservada; a Amazônia muitos
dizem inclusive que não é do Brasil, que já se internacionalizou; mas muitos esquecem, quando passam
pelas estradas do Sul, do Sudeste e até do Nordeste
desenvolvido, depois que o nosso Presidente Lula assumiu a Presidência, muitos esquecem que ali existia
uma vegetação, que era a Mata Atlântica. Muitos que
percorrem as grandes lavouras do Cerrado, de Minas
Gerais e Goiás, esquecem, quando veem aquela pujança da agropecuária, que ali também era Cerrado.
É importantíssimo que se preserve o Amazonas,
mas o povo brasileiro não pode esquecer que ali existem mais de 3 milhões de brasileiros que não merecem
nem mais, nem menos do que os outros brasileiros residentes no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste do País. E é por isso que venho a esta tribuna.
Concedo o aparte ao nobre Deputado Onofre
Santo Agostini, da nossa querida e bela Santa Catarina.
O Sr. Onofre Santo Agostini – Deputado Henrique, eu até poderia chamar V.Exa. de Henrique cigano de Oliveira (risos), sendo tantos os lugares por
que V.Exa. já passou.
O SR. HENRIQUE OLIVEIRA – É a integração
nacional (risos).
O Sr. Onofre Santo Agostini – Mas eu comentava aqui com o meu Líder Guilherme Campos o pronunciamento de V.Exa. É assunto importantíssimo o
saneamento básico. Eu fiz questão de ficar aqui; estou
sendo chamado ao gabinete porque estou com visitas,
mas fiz questão de ficar aqui para fazer este aparte.
V.Exa. honra Santa Catarina por ser um filho daquela
terra, mas honra o Brasil inteiro, de modo especial o
Amazonas, pelo bonito pronunciamento que faz sobre
um assunto importantíssimo, o saneamento básico,
ainda mais quando nós acompanhamos na televisão
o momento dramático que vive o Estado do Amazonas. Mas eu quero cumprimentar V.Exa. E dizia meu
Líder Guilherme que o ilustre Deputado toca numa
ferida muito importante: saneamento básico no País
é necessidade urgente, principalmente nos Municípios mais distantes do nosso País. Parabéns, Deputado Henrique! Tenho certeza absoluta de que meus
conterrâneos catarinenses estão orgulhosos de V.Exa.
O SR. HENRIQUE OLIVEIRA – Muito obrigado,
Deputado Onofre. E eu poderia ser Henrique filho de
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militar Oliveira, não cigano, porque na verdade meu pai
era das Forças Armadas e ficava sendo transferido de
Estado para Estado, e essa foi a grande oportunidade
que eu tive. Talvez a maior herança que ele me deixou
foi a de conhecer todos os cantos e recantos deste País.
Concedo o aparte ao Deputado Augusto Coutinho,
meu querido irmão lá do nosso querido Pernambuco.
O Sr. Augusto Coutinho – Prezado Deputado
Henrique Oliveira, estava em meu gabinete e ao ouvir
pronunciamento de V.Exa. fiz questão de vir aqui ao
plenário para dar meu testemunho sobre um político
que faz a boa política. V.Exa. chegou a esta Casa,
como eu, em primeiro mandato, mas eu tenho convivido com V.Exa. que neste Parlamento, e tenho visto
quão importante é o trabalho que V.Exa. faz para o
Estado que V.Exa. brilhantemente representa, que é
Estado do Amazonas, pela sua dedicação, pelo seu
empenho, pela sua perseverança e, acima de tudo,
pelo sentimento que V.Exa. tem de fazer a boa política, porque, apesar de hoje haver muitas pessoas que
procuram denegrir a classe política, denegrir o Parlamento, aqui nesta Casa há muitas pessoas que vêm
para cá para dedicar sua vida a fazer o bem para o seu
povo, e V.Exa. eu incluo nessa relação, pelo que tenho
visto do seu desempenho no seu primeiro mandato
parlamentar. Então, eu queria dar aqui o testemunho,
para que fique registrado nos Anais da Casa, de que
V.Exa., pelo que tenho acompanhado do seu trabalho,
tem sido perseverante, e tem demonstrado muita galhardia e muita responsabilidade no exercício de seu
mandato. Parabéns, Deputado.
O SR. HENRIQUE OLIVEIRA – Muito obrigado,
Deputado Augusto.
E, continuando nesse link da questão da saúde
e do saneamento básico, a população que vive no
interior do meu Estado ainda convive com a falta de
médicos. Pelo menos 20% das mortes em Municípios
do interior poderiam ser evitadas com assistência médica. Em uma região onde as longas distâncias isolam
comunidades, no interior do Amazonas, a atuação de
médicos nas sedes dos Municípios é um dos requisitos básicos para a manutenção correta do serviço; no
entanto, a realidade encontrada nas cidades interioranas do meu Estado revela um cenário onde a quantidade de médicos não acompanha a demanda por
atendimento. A situação lá no Amazonas, Deputado
Guilherme Campos, não sei se é diferente do Estado
de São Paulo, mas é caótica.
Concedo um aparte ao nobre Deputado.
O Sr. Guilherme Campos – Muito bem, Deputado. Eu queria parabenizá-lo pelo seu trabalho aqui na
Câmara dos Deputados neste primeiro mandato, mostrando todo o seu talento, todo o seu comprometimento
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com a população do seu Estado. O que acontece no
Amazonas é um reflexo do que acontece também no
resto do Brasil. Não é privilégio, não é exclusividade
da Região Amazônica essa carência, principalmente
na questão da saúde e do saneamento básico. Fala-se muito da questão do Código Florestal, mas nada
é mais agressivo à natureza do que a falta de saneamento. O esgoto lançado in natura agride muito mais
do que muitas áreas devastadas pelo Brasil afora, e
compromete diretamente a saúde. A saúde e o saneamento caminham lado a lado. Onde há saneamento,
há saúde; onde não há, impera a doença. E essa sua
preocupação vem ao encontro daquilo que eu penso:
que nós devemos olhar primeiramente o básico para
depois pensarmos no mais avançado, naquilo que possa ser dito de alta tecnologia. Nós temos de fazer bem
feito, a começar do básico. Então, parabéns, Deputado,
por esse seu pronunciamento e esse seu compromisso
com a população do Estado do Amazonas.
O SR. HENRIQUE OLIVEIRA – Obrigado, Deputado Guilherme Campos.
No começo desse mês, o Conselho Regional de
Medicina fez um levantamento que apontou que em
Beruri, Município do Estado do Amazonas, por exemplo,
nascem cerca de 400 crianças por ano, Sr. Presidente,
e nenhuma delas – acreditem! –, nenhuma delas com
acompanhamento de um obstetra. Os partos são feitos
por parteiras, sem a presença de um médico, o que
ajuda a aumentar os índices de mortalidade da mãe e
do bebê. Segundo as informações do CRM, há apenas
240 médicos em atuação nos 61 Municípios do interior.
Vejam que absurdo, brasileiros que nos assistem pela
TV Câmara ou que nos ouvem pela Rádio Câmara!
E infelizmente, se nada for feito, a saúde do Amazonas entrará em colapso em pouco tempo, até porque
os médicos que se aposentam não são substituídos;
ou seja, o efetivo cai, ao invés de acompanhar o aumento da população, e isso é vergonhoso. E o que
fazer para minimizar esse problema? Temos de criar
– para ontem – incentivos que atraiam médicos para
trabalhar no interior do Estado, com melhores salários,
hospitais e laboratórios.
O Índice de Desempenho do SUS em 2012 – ferramenta que avalia o acesso e a qualidade dos serviços
de saúde no País, criada pelo Ministério da Saúde –
aponta que nós estamos com 5,03, ou seja, abaixo da
média nacional, que já é baixa, que é apenas de 5,47.
O IDSUS avaliou, entre 2008 e 2010, os diferentes
níveis de atenção (básica, especializada ambulatorial
e hospitalar e de urgência e emergência), verificando
como está a infraestrutura de saúde para atender as
pessoas e se os serviços ofertados têm capacidade
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de dar as melhores respostas aos problemas de saúde da população.
Dados do Conselho Federal de Medicina apontam
que o Amazonas conta com apenas 1,10 profissional
para cada mil pessoas, um número insuficiente para
atender a população. E para piorar essa situação, a
cheia deste ano já faz vítimas. Houve registro de aumento do índice de doenças, acompanhando o ritmo
da subida das águas. No primeiro trimestre deste ano,
em comparação com o de 2010, registrou-se um aumento de 10.601 casos de pessoas diagnosticadas
com problemas diarreicos. Em se tratando da hepatite
A, a elevação foi de 28 doentes. Ambos os problemas
podem ter relação com o contato das pessoas com a
água contaminada, que invade as casas.
E, aproveitando os últimos 3 minutos que eu tenho, outro problema seriíssimo que as vezes o brasileiro
desconhece, e que a própria Presidência da República
desconhece, é a questão do emprego em nosso Estado. Emprego também é um problema no interior do
Estado. Com as cheias não há pesca, e a agricultura
fica prejudicada. A maior parte dos ribeirinhos e dos
que moram no interior dependem de programas assistenciais do Governo para sobreviver. Os ribeirinhos
estão e são isolados, principalmente neste período de
cheias. Além do problema com transporte e distância,
não há comunicação. Não têm energia elétrica; então,
não assistem à TV, não escutam rádio, muito menos
têm acesso à Internet; então, não podem acompanhar
nem de longe a evolução do resto do mundo.
E a educação, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados? Na zona rural tínhamos em 2009 12,5% da
população que não sabiam ainda ler e escrever. É o
que dizem os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O índice é elevado se comparado ao
nacional, que é de 9,7% no mesmo ano.
E para piorar a situação de quem vive no interior, os habitantes dos assentamentos, muitos deles já
regularizados pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária – INCRA, têm de conviver com a
falta de segurança. Enfrentam diariamente ameaças
de madeireiros ilegais, grileiros de terras, pistoleiros
e até mesmo ex-colegas que passaram para o outro
lado. Essas pessoas já não têm a mínima infraestrutura
no local onde moram e ainda vivem aterrorizadas pela
violência. Faltam escolas nos assentamentos, postos
de saúde, luz, saneamento básico, policiamento, ou
seja, falta tudo. E não podemos esquecer que, com
a ausência do Estado, a instalação do poder paralelo
dissemina-se rapidamente.
Vou finalizar, Sr. Presidente, mais uma vez dizendo
que é importantíssimo que nos orgulhemos de que a
Amazônia é nossa. Realmente é nossa. Mas nós pre-
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cisamos de uma vez por todas voltar-nos para aquela
região. Nós precisamos bater no peito e orgulharmo-nos, e sentirmo-nos donos daquele pedaço de terra,
mas é importantíssimo que privilegiemos de uma forma
diferenciada as pessoas que escolheram um dia irem
para lá para levar o desenvolvimento e trazer a proteção de que todos os brasileiros necessitam.
Sr. Presidente, muito obrigado, e, com as graças
e bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, eu desejo a
todos um ótimo final de quinta-feira, e que na próxima
semana estejamos todos juntos aqui.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado,
Deputado Henrique Oliveira.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje venho
à tribuna para falar sobre o meu Estado do Amazonas,
de que todos sabem da existência, no entanto apenas
uma minoria conhece a realidade.
De acordo com historiadores, o nome “Amazonas” é de origem indígena; vem da palavra amassunu,
que quer dizer “ruído de águas”, “água que retumba”.
O Amazonas é o maior Estado brasileiro, com
uma área de 1.570.745,680 quilômetros quadrados,
e constitui a nona maior subdivisão mundial, sendo
maior que as áreas de Alemanha, França, Reino Unido
e Japão somadas. É o portão de entrada para a maior
floresta tropical do planeta: a Floresta Amazônica. Convive com um extraordinário estoque de recursos naturais, representado por 20% da reserva de água doce
do mundo, um banco genético de inestimável valor e
grandes jazidas de minérios, gás e petróleo.
É a segunda Unidade Federativa mais populosa
da Região Norte, com seus 3,5 milhões de habitantes aferidos pelo Censo de 2010, população superada apenas pela do Pará. No entanto, apenas dois de
seus Municípios possuem população acima de 100
mil habitantes: Manaus, a Capital e sua maior cidade,
com 1,8 milhão de habitantes em 2011 e efetivamente
a sétima maior do País, concentrando cerca de 60%
da população do Estado, e Parintins, com pouco mais
de 102 mil habitantes.
Sobressaem matas de terra firme, várzea e igapós. Toda essa vegetação faz parte da extensa e maior
floresta tropical úmida do mundo: a hileia amazônica.
A flora do Estado apresenta uma grande variedade
de vegetais medicinais, dos quais se destacam a andiroba, a copaíba e a aroeira. São inúmeras as frutas
regionais, e entre as mais consumidas e comercializadas estão: guaraná, açaí, cupuaçu, castanha-do-brasil
(castanha-do-pará), camu-camu, pupunha, tucumã,
buriti e taperebá.
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O Amazonas tem 98% da sua área florestal intacta, pois sua vocação econômica foi desviada para
outras atividades a partir da reorganização e da ampliação da Zona Franca de Manaus em 1967. Existe um
esforço para manter os projetos agropecuários dentro
dos limites da preservação ambiental, enquanto a valorização do manejo da floresta como fonte de renda
contribuiu para que o Amazonas enfrentasse o desafio
de reduzir o desmatamento em 21% em 2003, segundo
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE.
O Amazonas é banhado pela Bacia Hidrográfica
Amazônica. Os principais rios são: Rio Negro, que banha
a cidade de Manaus, Rio Amazonas, Rio Solimões, Rio
Madeira, Rio Juruá, Rio Purus, Içá, Uaupés e Japurá.
O Amazonas é ainda o segundo Estado mais rico
da Região Norte, responsável por 32% do PIB da Região. Em âmbito nacional ocupa a décima quinta posição.
Pois bem, caros colegas, é aqui que eu queria
chegar. Somos um Estado rico, que no entanto sofre
com as mazelas urbanas. O reflexo do descaso é sentido principalmente pela população do interior do Amazonas, que sofre com a falta de saneamento básico,
saúde, educação, trabalho e transporte.
A situação do saneamento básico em todo o
Brasil é alarmante: 57% dos brasileiros ainda não têm
esgoto coletado. O Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística divulgou na semana passada dados revelando que as Regiões Norte e Nordeste do País concentram o maior percentual de domicílios com esgoto
a céu aberto ao redor. O estudo foi realizado em 96,9%
dos domicílios urbanos durante a pré-coleta do Censo 2010, com o objetivo de conhecer a infraestrutura
urbana brasileira. Segundo o IBGE, na Região Norte,
32,2% dos domicílios estão próximos a um local onde
existe esgoto a céu aberto.
A pesquisa retratou nada mais que a verdade. E
digo mais: esse número deve ser ainda maior, já que não
houve pesquisa no interior. Os ribeirinhos sabem bem que
realidade é essa. Convivem com a sujeira e esgoto, expostos a doenças 24 horas por dia nos 365 dias do ano.
De acordo com pesquisa realizada pelo Trata
Brasil, as diarreias respondem por mais de 50% das
doenças relacionadas a saneamento básico inadequado, sendo responsáveis também por mais da metade
dos gastos com esse tipo de enfermidade. O estudo
confirma ainda a associação entre saneamento básico
precário, pobreza e índices de internação por diarreias.
Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
é difícil perceber que o problema é gravíssimo e necessita de uma atenção especial. Investir em saneamento
básico é fundamental, é primordial para o Amazonas.
De acordo com o estudo Benefícios Econômicos
da Expansão do Saneamento Brasileiro, realizado pelo

Junho de 2012

Instituto Trata Brasil com colaboração e pesquisa da
Fundação Getúlio Vargas – FGV, em apenas 1 ano
foram despendidos pelas empresas R$ 547 milhões
em remunerações referentes a horas não trabalhadas
de funcionários que tiveram de se ausentar de seus
compromissos em razão de infecções gastrointestinais.
A pesquisa ainda aponta que a probabilidade de uma
pessoa com acesso à rede de esgoto afastar-se das
atividades por qualquer motivo é 6,5% menor que a
de uma pessoa que não tem acesso à rede.
No Amazonas, precisamos repensar a atuação
da Companhia Estadual de Saneamento, visando principalmente ao aproveitamento do seu acervo técnico e
profissional na atuação junto aos Municípios, instituir
um programa de gerenciamento permanente dos planos municipais de saneamento e de gestão integrada
de resíduos sólidos, com acompanhamentos contínuos dos indicadores operacionais, além de extinguir
o uso de bicas como forma de distribuição de água.
Mesmo que a água seja disponibilizada com qualidade, o transporte realizado pelos munícipes é feito de
forma inadequada, o que compromete a potabilidade
dessa água. Essas podem ser algumas alternativas
para o problema.
A população que vive no interior do meu Estado ainda convive com a falta de médicos. Pelo menos
20% das mortes em Municípios do interior poderiam
ser evitadas com a assistência médica.
Em uma região onde as longas distâncias isolam
comunidades no interior do Amazonas, a atuação de
médicos nas sedes dos Municípios é um dos requisitos
básicos para a manutenção correta do serviço. No entanto, a realidade encontrada nas cidades interioranas
do meu Estado revela um cenário onde a quantidade
de médicos não acompanha a demanda por atendimento. A situação no Amazonas é caótica.
No começo deste mês, o Conselho Regional de
Medicina fez um levantamento que apontou que em
Beruri, por exemplo, nascem cerca de 400 crianças por
ano, e nenhuma delas – acreditem! –, nenhuma delas
com acompanhamento por um obstetra. Os partos são
feitos por parteiras, sem a presença de um médico, o
que ajuda a aumentar os índices de mortalidade da
mãe e do bebê. Segundo as informações do CRM, há
apenas 240 médicos em atuação nos 61 Municípios
do interior. Vejam que absurdo, nobres colegas!
E infelizmente, se nada for feito, a saúde do Amazonas entrará em colapso em pouco tempo, até porque
os médicos que se aposentam não são substituídos;
ou seja, o efetivo cai, ao invés de acompanhar o aumento da população. Como isso é possível? E o que
fazer para minimizar esse problema? Temos de criar
– para ontem – incentivos que atraiam médicos para
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trabalhar no interior do Estado, com melhores salários,
hospitais e laboratórios.
O Índice de Desempenho do SUS – ferramenta
que avalia o acesso e a qualidade dos serviços de saúde no País, criada pelo Ministério da Saúde – em 2012
aponta que nós estamos com 5,03, ou seja, abaixo da
média nacional, que é de 5,47. O índice avaliou entre
2008 e 2010 os diferentes níveis de atenção (básica,
especializada ambulatorial e hospitalar e de urgência
e emergência), verificando como está a infraestrutura
de saúde para atender as pessoas e se os serviços
ofertados têm capacidade de dar as melhores respostas aos problemas de saúde da população.
Dados do Conselho Federal de Medicina apontam
que o Amazonas conta com apenas 1,10 profissional
para cada mil pessoas, um número insuficiente para
atender a população. Para piorar a situação, a cheia
deste ano já faz vítimas. Houve registro de aumento
do índice de doenças, acompanhando o ritmo da subida das águas. No primeiro trimestre deste ano, em
comparação com o de 2010, registrou‑se um aumento de 10.601 casos de pessoas diagnosticadas com
problemas diarreicos. Em se tratando da hepatite A,
a elevação foi de 28 doentes. Ambos os problemas
podem ter relação com o contato das pessoas com a
água contaminada, que invade as casas.
Emprego também é um problema no interior do
Estado. Com as cheias não há pesca, e a agricultura
fica prejudicada. A maior parte dos ribeirinhos e dos
que moram no interior dependem de programas assistenciais do Governo para sobreviver. Os ribeirinhos
estão e são isolados, principalmente neste período de
cheias. Além do problema com transporte e distância,
não há comunicação. Não têm energia elétrica; então,
não assistem à TV, não escutam rádio e muito menos
têm acesso à Internet; então, não podem acompanhar
nem de longe a evolução do resto do mundo.
E a educação? Na zona rural tínhamos em 2009
12,5% da população que não sabem ler nem escrever.
É o que dizem os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O índice é elevado se comparado ao
nacional, de 9,7% no mesmo ano.
E para piorar a situação de quem vive no interior, os habitantes dos assentamentos, muitos deles já
regularizados pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária – INCRA, têm de conviver com a
falta de segurança. Enfrentam diariamente ameaças
de madeireiros ilegais, grileiros de terras, pistoleiros
e até mesmo ex-colegas que passaram para o outro
lado. Essas pessoas já não têm a mínima infraestrutura no local onde moram e ainda vivem aterrorizados
pela violência. Faltam escolas, postos de saúde, luz,
saneamento básico, policiamento, ou seja, falta tudo.
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E não podemos esquecer que, com a ausência
do Estado, a instalação do poder paralelo dissemina-se rapidamente. Por isso, faço um apelo ao Governo
Federal e ao Governo do Amazonas no sentido de que
intensifiquem o policiamento nessa área e invistam
em infraestrutura para dar o atendimento a que essas
pessoas têm direito constitucionalmente.
Em Manaus a situação não é muito diferente: falta
infraestrutura, o trânsito é caótico, o transporte público
não atende à demanda e a geração de empregos tem
apresentado queda desde o começo do ano.
No Amazonas ainda não se gerou emprego este
ano, pelo contrário: está havendo demissão. De acordo
com informações do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados – CAGED, divulgados em abril pelo
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, no primeiro
trimestre deste ano o Estado teve um desempenho negativo: menos 1.387 postos de trabalho com carteira
assinada. No mesmo período de 2011, foram criados
13.525 empregos celetistas. Só em março de 2012 foram eliminados 761 postos, uma retração de 0,76%,
em comparação com o estoque de assalariados do
mês anterior. No acumulado de 2012, a retração no
emprego foi puxada principalmente pelos setores da
indústria de transformação. Foram menos 1.619 postos,
devido à influência de fatores relacionados à indústria
de material de transporte, com redução de 798 postos, à indústria mecânica, com menos 623 postos, e
ao comércio, com menos 1.020.
O resultado deste trimestre é o pior desde 2009,
quando foram eliminados 13.942 postos no mesmo período. Na época, o Amazonas, que tem sua economia
baseada no desempenho do Polo Industrial de Manaus,
sofria com a crise financeira internacional iniciada em
setembro do ano anterior.
Para evitar esse grande número de desemprego, o Amazonas deve investir no turismo. Temos um
universo inesgotável de atrativos; por que não qualificar a população para receber gente de todo o mundo,
para conhecer realmente o nosso Estado? Ainda somos vistos com certo preconceito, principalmente pela
Região Sudeste do País. Para muitos, não somos um
Estado evoluído. Vivemos em taperas, no meio da floresta. Pensam assim porque não nos conhecem, não
sabem o potencial que temos para impulsionar a economia do País. Além da magnitude do Rio Amazonas,
da exuberância da floresta, temos inúmeros recantos
ecológicos que são verdadeiros paraísos, situados no
meio da selva ou mesmo no seio do gigantesco rio.
O ecoturismo tem de assumir um papel de destaque, sinalizando novos caminhos para a autosustentabilidade da Região. Atualmente, a rotina do turismo na
cidade é acolher principalmente os visitantes que vêm

19876 Sexta-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

fazer negócios no Polo Industrial de Manaus. Segundo
dados da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, cerca de 80% dos hotéis atendem
prioritariamente ao empresariado. Para diversificar os
visitantes e tornar Manaus ainda mais atraente para
quem for assistir aos jogos na Arena Amazônica, deve
haver associação entre o turismo na cidade, a visita à
Floresta Amazônica e os destinos na Colômbia e na
Venezuela, entre outros vizinhos do Estado.
Precisamos de um grande trabalho de marketing. É preciso adotar estratégias de comunicação,
utilizar as redes sociais de outros países, preparar sites em línguas estrangeiras, conhecer a cultura dos
turistas e baixar custos. O valor dos serviços está alto,
inclusive da diária. A falta de infraestrutura, que limita a chegada de turistas a Manaus basicamente por
avião, também onera os gastos de hotéis e de outros
operadores. Além disso, há a elevada carga tributária.
Precisamos baixar custos. Temos de aproveitar o mundial para mostrar o Amazonas, como ninguém jamais
viu. Temos de conquistá-los, e para isso precisamos
mudar a cultura do setor.
No último ano Manaus recebeu menos de 1%
dos desembarques internacionais ocorridos no Brasil
– 78,4 mil desembarques, segundo o Ministério do Turismo. As maiores dificuldades relatadas por gerentes
e empresários do setor para alavancar o turismo na
cidade de Manaus são: ausência de eventos culturais
e empresariais, falta de divulgação do Município no
Brasil e no exterior, falta de infraestrutura aeroportuária e de infraestrutura no próprio Município.
O Rio de Janeiro, por exemplo, faturou em 2011
mais de R$ 160 milhões com eventos que atraíram
turistas. O Rio de Janeiro ficou em primeiro lugar no
ranking brasileiro de cidades que mais sediaram congressos e convenções estrangeiras. Dos 304 eventos
realizados no Brasil, 69 aconteceram lá. A informação,
divulgada pela International Congress and Convention
Association – ICCA, principal associação do setor,
coloca a Capital fluminense no posto de referência
internacional no turismo de negócios. O Rio também
conquistou a vigésima sétima posição no ranking
mundial, ficando à frente de cidades como Zurique,
na Suíça; Melbourne, na Austrália; e Oslo, na Noruega. A cidade, que voltará a ser Capital ecológica do
mundo em junho, durante a Rio+20, ajudou o Brasil
a saltar de nono para sétimo colocado na lista de países que mais receberam congressos e convenções
no ano passado. Isso só foi concretizado por causa do
investimento no setor.
Para alavancar nosso turismo também é necessária a qualificação de profissionais. Cursos de idiomas (inglês, espanhol, mandarim e LIBRAS); cursos
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em áreas como acessibilidade e trânsito, organização
de eventos cultuais e de turismo e segurança pública,
especialmente em procedimentos de emergência, devem ser intensificados no Estado.
Temos de dar atenção à infraestrutura aeroportuária. O Aeroporto Internacional de Manaus é o maior
do Estado do Amazonas e um dos mais movimentados
do Brasil. Do complexo partem voos domésticos para
todos os principais destinos do Brasil e também alguns
voos para destinos internacionais, como Bogotá, Quito,
Miami e Panamá, entre outros, mas para algumas localidades importantes, como Brasília, por exemplo, hoje
contamos apenas com 6 voos. Ficamos sem opções.
Não nos faltam atrativos para o turismo, falta apenas infraestrutura. É preciso fazer mais investimentos
na área de construção civil para ampliar a nossa rede
de hotéis. É necessário investir em nossos zoológicos,
principalmente no zoológico do Centro de Instruções de
Guerra da Selva. Ele é conhecido por abrigar espécies
da fauna amazônica há mais de 10 anos. Hoje, quem
visita o lugar percebe a queda do número de animais. O
local já abrigou cerca de 300 espécimes e atualmente
acolhe apenas 165. Além disso, o CIGS sofre com falta
de recursos financeiros para manter os padrões exigidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Funcionários
reclamam diariamente das dificuldades para manter o
zoológico e da falta de interesse do Governo Estadual
para ajudar o CIGS. Uma das alternativas encontradas
pelo Exército para ajudar a manter os animais é o Projeto Adote um Animal. A ação montou uma tabela com
o valor mensal para sustentar cada espécie.
Somos um Estado forte, e se soubermos investir
os nossos recursos com certeza o zoológico e outros
setores não passarão mais por dificuldades.
O turismo é um dos setores mais dinâmicos e dos
que mais crescem no mundo, representando 10,7% do
PIB global. Com mais de 260 milhões de empregados e
investimentos anuais de mais US$ 800 bilhões, aparece
em posição de competição com alguns dos maiores e
mais tradicionais setores da economia mundial, como
a construção civil e a petroquímica. Seu potencial de
crescimento ainda é grande, especialmente nos segmentos de eventos e aventura.
O número de turistas no mundo aumentou 4,4%
em 2011 em relação ao ano anterior, até alcançar os
980 milhões, dos quais 503 milhões chegaram à Europa,
segundo dados divulgados pela Organização Mundial
do Turismo – OMT. Esse avanço foi alcançado apesar
da estagnação econômica, das grandes mudanças
políticas no Oriente Médio e no Norte da África e dos
desastres naturais no Japão. A expectativa é que em
2012 se alcance o marco histórico de 1 bilhão de tu-
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ristas no mundo, com um ritmo de crescimento mais
modesto, entre 3% e 4%.
O turismo é um importante e muitas vezes o principal motor da economia de muitos Estados, notadamente de pequenas ilhas no Caribe e na Oceania. Ele
representa um quarto de toda a economia do Caribe
e fornece um quinto de todos os empregos. O turismo
deve ser sustentável ao longo do tempo, significando
que ele precisa de um conjunto de atitudes, comportamentos, estratégias, planos, leis e regulamentações
em resposta às necessidades econômicas, sociais e
ambientais. Uma política turística abrangente é essencial para melhorar as oportunidades econômicas de
um Estado, o que acaba por beneficiar comunidades
e empresas e contribui para o crescimento social e
econômico de toda a população.
Nobres colegas, mostro esses dados para que
percebam como incentivar o turismo e investir no setor
é importante para os nossos Estados. Faltando pouco
tempo para o início da Copa de 2014, o dia seguinte ao
término do Mundial preocupa a todos. Temos de usar
essa estrutura para fazer com que os turistas voltem
aos nossos Estados. Sem dúvida, esse é um grande
desafio. Mas tenho certeza de que, com o empenho do
Governo estadual, é possível fazer do nosso Estado
uma potência do turismo, impulsionando a economia
e melhorando a qualidade de vida da população.
É o que tenho a dizer. Obrigado.

VI – ORDEM DO DIA
(Debates e trabalho de Comissões)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Vai-se passar ao horário de

VII – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Praciano.
V.Exa. terá até 10 minutos para Comunicação
Parlamentar pelo Partido dos Trabalhadores.
O SR. FRANCISCO PRACIANO (PT-AM. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, companheiro Deputado Luiz Couto, Sras. e Srs. Deputados, cidadãos
brasileiros, eu não tenho dúvida de que hoje, quando
se trata de transparência, o Brasil é um país respeitado. Nós temos crescido e evoluído nessa história de
tornar públicos os dados públicos.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, da época de
FHC, já aponta para uma transparência muito interessante, que é a transparência dos orçamentos. O povo
brasileiro hoje tem, através inclusive da Internet, a
possibilidade de acessar os dados do Orçamento da
União, dos Estados e dos Municípios. Mais do que isso,
a Lei de Responsabilidade Fiscal também aponta para
a necessidade de acompanhamento mensal do Orça-
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mento, ou seja, possibilita ao cidadão brasileiro, àqueles
que exercem a cidadania acompanhando as despesas
do País, como o País, o seu Estado e o seu Município
gastam, a oportunidade de ter todo mês a execução
orçamentária via Internet. É um grande avanço.
Um outro avanço é, por exemplo, a Comissão da
Verdade. Eu já disse isso aqui. A Comissão da Verdade
abre a caixa-preta do período da ditadura.
Uma outra evolução foi a criação da própria CGU,
Controladoria-Geral da União. Devido a isso, nós temos
um belo trabalho hoje desenvolvido pela Controladoria-Geral da União, criada por FHC e fortalecida. Hoje
é um Ministério e tem feito um bom trabalho. Um dos
grandes trabalhos, reconhecido hoje mundialmente e
premiado pela ONU, é o portal da transparência, que
está sendo imitado e replicado em outros países do
mundo. Recebemos até prêmio por isso.
E o último avanço que eu posso registrar é a Lei
de Acesso à Informação, em que o sigilo passa a ser
a exceção e os dados públicos são de propriedade
do público, do povo brasileiro. É um avanço. Todas as
entidades do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do
Poder Legislativo, assim como os Tribunais de Contas,
o Ministério Público e a Justiça de todos os entes da
Federação são obrigados a se preparar, a dar essa
informação, quase em tempo real, o mais rápido possível, quando demandados pela sociedade.
Grandes avanços nós tivemos nessa área de
transparência. Entretanto, está faltando um avanço, Padre Luiz Couto. Com tanta transparência, por que esta
Casa, o Congresso Nacional, ainda insiste em manter
escondidos nos bastidores os votos dos Parlamentares? Por que não dizer para a sociedade o motivo do
nosso voto, por que votamos “sim”, por que votamos
“não”? Estamos escondendo nosso próprio voto, nosso
próprio comportamento, quando a democracia exige
essa abertura! Na campanha estamos dizendo a todos
que somos transparentes, que representamos o povo.
Como o nosso representado pode entender que o seu
representante tem vergonha do voto que dá?
Há teses e mais teses sobre isso. Mas eu acho
que, em nome do avanço da democracia brasileira,
esta Casa já votou, em 2006, se não estou enganado, o primeiro turno da PEC do Voto Secreto e está
se negando a votar o segundo turno e encaminhar a
matéria para o Senado.
Portanto, o motivo por que estou nesta tribuna é o
pedido da sociedade para que esta Casa faça tramitar
a PEC do Voto Secreto e acabe definitivamente com o
voto secreto nas Casas do povo brasileiro.
Eu, em relação a isso, tenho a dizer que esse é
um avanço da democracia. Mas avanço ainda maior da
democracia será – apesar de isso acontecer dentro do
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nosso partido, poderia acontecer com mais frequência e
mais profundidade – os Líderes começarem a consultar
mais as suas bases para que a pauta desta Casa seja
da vontade popular. Nós somos eleitos pela sociedade
e indicamos uma liderança que tem que nos ouvir sobre a pauta desta Casa. Porém, apesar de ter pedido a
todos os Líderes dos partidos que façam encaminhar,
nas reuniões de Líderes, os projetos de combate à
corrupção, as Lideranças não estão fazendo isso, não
estão sensibilizadas, estão dormindo, fazendo dormitarem – vou insistir nisso – nas gavetas da Câmara os
projetos que dizem respeito ao combate à corrupção.
Isso também é antidemocrático, Presidente, Padre,
meu companheiro Deputado Luiz Couto. Nós somos
eleitos pela sociedade e não temos a força hoje para
definir as pautas desta Casa. Isso é antidemocrático.
Eu fui o Deputado mais votado do meu Estado,
com 11% dos votos do Estado, com 16% dos votos da
Capital, e não tenho força quase nenhuma para definir
uma pauta, e a pauta que eu tenho colocado e focado
é a da corrupção, que não avança nesta Casa.
Companheiro Luiz Couto, está aí uma CPMI.
Esta é uma Casa de 513 Deputados. É possível lamentáveis acidentes envolvendo Deputados. Mas eu
não gostaria de ver mais, por exemplo, a Comissão de
Ética do Senado, no caso do Senador Demóstenes,
com voto secreto, como já vimos nesta Casa, os Senadores escondendo os seus votos e a sociedade não
entendendo, principalmente quando é liberado diante
de tantas informações. A manutenção do voto secreto
é uma deseducação, é um desestímulo, é um trabalho
contra a cidadania.
Ontem foram feitas aqui manifestações. Nós temos
a Frente Parlamentar de Defesa do Voto Secreto. Eu
sou o Vice-Presidente, e o companheiro Ivan Valente
é o Presidente dessa Frente Parlamentar. Há tempos
estamos insistindo para que esta Casa vote o segundo turno. Já foi votada quase que por unanimidade,
em 2006, e faz 6 anos que a Câmara dos Deputados está se negando a dar continuidade à tramitação
dessa PEC. Se não querem, respondam ao povo; se
querem, coloquem nesta Casa. Se esta Casa quer ou
não o voto secreto, pelo menos coloque em votação
a matéria. É isto o que estamos pedindo: coloque na
pauta o voto secreto.
Companheiras e companheiros, quero encerrar
dizendo que nós estamos avançando, não sou pessimista. Acho que o Brasil está desenhando uma grande democracia, com um futuro bem breve. Mas, para
acelerarmos e qualificarmos mais ainda a democracia, já bastante consolidada neste País, precisamos
ainda de alguns aperfeiçoamentos, precisamos ainda
de qualificação dessa democracia, e um dos avanços
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que esta Casa demonstraria, e o mais rápido possível,
seria colocar a PEC do Voto Secreto em tramitação e
dizermos ao mundo, ao País, que não temos nada a
esconder, principalmente o nosso voto. É antidemocrático esconder o voto de um Parlamentar eleito pela
sociedade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo
a palavra ao nobre Deputado Augusto Coutinho, para
uma Comunicação de Liderança, pelo DEM. S.Exª disporá de até 3 minutos.
O SR. AUGUSTO COUTINHO (DEM-PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, telespectadores da TV Câmara, povo
pernambucano venho à tribuna, na tarde de hoje, falar
sobre um tema que gostaria de dividir com as senhoras e os senhores presentes e com todos os cidadãos
brasileiros que nos assistem.
O Ministério do Turismo decidiu divulgar o roteiro da Copa de 2014. Tal roteiro turístico contemplou
diversos locais que fazem parte da riquíssima cultura
brasileira. A ideia do Ministério do Turismo é incentivar o visitante brasileiro ou estrangeiro a conhecer o
País, sem ficar longe das 12 cidades-sede nas quais
ocorrerão as disputas esportivas.
O Ministério do Turismo calcula que 600 mil turistas estrangeiros e 3 milhões de brasileiros deverão
circular pelo País nos meses da Copa do Mundo de
2014. No total serão aproximadamente 7,8 milhões de
viagens domésticas durante os jogos.
O Estado de Pernambuco teve, no que concerne
ao tema sol e praia, contempladas as cidades de Olinda,
Recife e Ipojuca. Cabo de Santo Agostinho foi incluída no segmento de negócios e eventos de incentivos.
Já na área cultural, Caruaru e Paulista foram inseridas de uma forma honrosa. Entretanto, devemos
nos lembrar que Caruaru não pode ser incluída apenas com o registro da Feira Livre. Vale ressaltar o seu
valor como o maior centro de arte figurativa das Américas – o Alto do Moura – e passou a ser, na gestão
do Prefeito Toni Gel, atualmente Deputado Estadual,
patrimônio cultural e imaterial do Brasil, por meio de
título concedido pelo IPHAN.
Sr. Presidente, ocorre que o Ministério do Turismo não incluiu o São João de Caruaru dentro desse
roteiro; apenas o São João de Campina Grande. Estamos aqui fazendo exatamente o seguinte apelo: façam essa correção. Não desmerecendo o São João
de Campina Grande, que é um grande São João, nós
temos o maior São João do Mundo, que é o São João
de Caruaru, que não está incluído nessa relação do
Ministério do Turismo.
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Eu tenho a honra de ser um dos representantes
do povo de Caruaru no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Acho que o Ministério precisa
ratificar essa falha e incluir o São João de Caruaru
nesse roteiro turístico da Copa do Mundo.
Fica aqui o nosso apelo para que o Ministro do
Turismo, Gastão Dias Vieira, reveja esse roteiro turístico, no qual não foi incluída a cidade de Caruaru. Por
isso, a nossa preocupação de vir a esta Casa fazer
esse registro que considero importante.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho
à tribuna, na tarde de hoje, falar sobre um tema que
gostaria de dividir com as senhoras e os senhores
presentes e com todos os cidadãos brasileiros que
nos assistem.
O Ministério do Turismo decidiu e divulgar o roteiro da Copa de 2014. Tal roteiro turístico contemplou
diversos locais que fazem parte da riquíssima cultura
brasileira. A ideia do Ministério do Turismo é incentivar o visitante brasileiro ou estrangeiro a conhecer o
País, sem ficar longe das 12 cidades-sede nas quais
ocorrerão as disputas esportivas.
O Ministério do Turismo calcula que 600 mil turistas estrangeiros e 3 milhões de brasileiros deverão
circular pelo País nos meses da Copa do Mundo de
2014. No total serão aproximadamente 7,8 milhões de
viagens domésticas durante os jogos.
O Estado de Pernambuco teve destaque, no que
concerne ao tema sol e praia, contemplando as cidades de Olinda, Recife e Ipojuca.
Cabo de Santo Agostinho foi incluído no segmento
negócios, eventos e incentivos. Já no campo cultural,
Caruaru e Paulista foram inseridas de forma honrosa.
Entretanto, devemos lembrar que Caruaru não pode
ser incluída apenas com o registro da Feira Livre, que
vale ressaltar o seu valor como o maior centro de artes
figurativas das Américas – o Alto do Moura – e passou
a ser, na gestão do exemplar governo de Tony Gel,
patrimônio cultural e imaterial do Brasil, através de
titulo concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional – IPHAN.
Há uma correção que precisa ser feita com a
maior urgência. Caruaru deve ser lembrada também
pela sua grandiosa festa de São João. O São João de
Caruaru é a maior festa de rua do mundo. Durante todo
o mês de junho a cidade vive a grande celebração da
cultura brasileira, atraindo mais de 1 milhão de pessoas em homenagem a Santo Antônio, São João e São
Pedro. Palhoças, quadrilhas, Literatura de Cordel, po-
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esia matuta, cantadores, arraiais, shows, exposições,
fogueiras, bandeirinhas e as imperdíveis comidas típicas podem ser encontrados em cada esquina da cidade. Caruaruenses e turistas fazem juntos um evento
inesquecível, mostrando toda a alegria e criatividade
do Agreste pernambucano.
Uma festa verdadeira do Brasil. Não estou aqui
como bairrista. Mas quero que corrijam um erro. Quero
que não apenas os estrangeiros que virão para Copa
do Mundo, mas que os próprios brasileiros saibam a
importância que a cidade de Caruaru possui.
O Ministério do Turismo deve reparar esse erro
terrível. Por isso, peço ao Exmo. Ministro do Turismo, Sr.
Gastão Dias Vieira, que reveja esse roteiro e corrija-o,
dando ao São João de Caruaru sua devida importância para a cultura brasileira e incluindo-o no roteiro da
Copa do Mundo de 2014.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Dando continuidade às Comunicações Parlamentares, concedo
a palavra ao nobre Deputado Guilherme Campos, que
falará pelo PSD, por 10 minutos.
O SR. GUILHERME CAMPOS (PSD-SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos aqueles
que nos assistem e nos ouvem pelos meios de comunicação da Câmara, nós estamos aqui hoje para
render homenagem a um grande homem público do
nosso Estado de São Paulo, um homem público que
nos deixou na semana passada, o grande Jorge Maluly Netto, que por 12 mandatos consecutivos exerceu
o seu papel de homem público, ele que foi Deputado
Federal, Deputado Estadual, Prefeito de Mirandópolis, Prefeito de Araçatuba e Secretário do Trabalho do
Estado de São Paulo.
A grande atuação do ex-Deputado Federal Jorge
Maluly Netto foi no período da Constituinte, quando ele
pôde exercer toda a sua capacidade de trabalho, de
articulação, todo o seu talento de homem político, com
rara inteligência, na confecção desta que é a Carta que
nós seguimos desde 1988.
Falo isso com emoção, pela minha amizade com
seu filho, o ex-Deputado Federal Jorginho Maluly, que
sempre teve no pai a figura do homem público que ele
gostaria de ser e é como referência. Jorginho, com
sua capacidade de trabalho também, sua capacidade
de fazer amigos e de representar a sua região, sempre colocou o pai como um parâmetro na sua vida. E,
nesse final de vida sofrido, o seu pai, com problemas
no pâncreas, com câncer, aos 81 anos, veio a falecer.
Quero até abrir um parêntese aqui: hoje, dia 31
de maio, quando se comemora o Dia Nacional ao Antitabagismo, lembro que o Dr. Jorge fumava e fumava

19880 Sexta-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

bem. Uma das causas da sua precocidade nesse processo foi o cigarro. Ele sabia disso, mas não conseguia
largar esse vício, que é nefasto.
Voltando às suas atividades, enquanto Parlamentar, no período da Assembleia Nacional Constituinte,
ele deu uma grande contribuição, principalmente nas
áreas onde era mais afeto, como na Subcomissão de
Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, da
Comissão da Ordem Econômica, e na Subcomissão
dos Direitos e Garantias Individuais, da Comissão da
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da
Mulher. Foi em todas essas áreas que o Dr. Jorge, advogado, médico, empresário, exerceu a sua mais nobre
atividade nesse período da Constituinte.
Para finalizar, desta tribuna, a minha participação,
Sr. Presidente e aqueles que nos ouvem, quero deixar
aqui um abraço especial à D. Therezinha, às filhas Tânia e Mônica, ao Jorginho, meu amigo, e a todos os
seus familiares, que sofreram essa grande perda e que
agora ficam com a lembrança daquele grande homem
público do Estado de São Paulo e do Brasil.
São essas as minhas considerações, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela oportunidade.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos
aqueles que nos acompanham pela Rádio e TV Câmara, é com pesar que registro o falecimento do saudoso
e competente homem público, ex-Deputado Federal
Jorge Maluly Netto, que tanto contribuiu com esta Casa
com sua experiência de 12 mandatos eletivos consecutivos. Faleceu na tarde do dia 22, semana passada,
aos 81 anos, por complicações no pâncreas, devido
a um câncer que acabou se alastrando para várias
partes do corpo.
Maluly Netto era conhecido por sua brilhante trajetória política, cujas marcas passarão a fazer parte
da história da Câmara dos Deputados e que até hoje
contribuem para o bom andamento dos trabalhos deste
Parlamento. Suas intervenções precisas, sua postura apaziguadora, sua competência e, sobretudo, sua
imparcialidade faziam parte do seu perfil profissional
de sucesso. Mesmo em dias de turbulência, como foi
o caso da Assembleia Nacional Constituinte, ele era
consultado por seus colegas Parlamentares, haja vista
seu grande conhecimento no cenário político.
Além disso, ele ainda teve energia para concorrer e ganhar 12 mandatos eletivos consecutivos, sendo o único político brasileiro a atingir essa marca. Foi
Deputado Estadual por três vezes; Deputado Federal,
seis; Prefeito Municipal por três mandatos, um de Mi-
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randópolis e dois de Araçatuba, ambos no Estado de
São Paulo, além do arrojado Secretário Estadual do
Trabalho.
Sua atuação no período de 1987 a além de 1991,
como Deputado membro da Assembleia Nacional Constituinte, foi realmente significativa, com ênfase para os
trabalhos desenvolvidos na Subcomissão de Política
Agrícola Fundiária e da Reforma Agrária, da Comissão
da e Ordem Econômica, e na Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.
Decorridos 2 anos de longo e complicado tratamento, apesar de muito debilitado, Sr. Presidente,
Jorge Maluly Netto nunca desanimou em prosseguir
o seu tratamento. “Desistência” era uma palavra que
não estava em seu vocabulário.
Realmente Maluly Netto era ao mesmo tempo
polivalente e notável. Conseguia conciliar diversas atribuições sem perder o foco de nenhuma delas. Além
de advogado, médico e empresário dos ramos açucareiro e de telecomunicações, ocupou cargos públicos
por mais de 40 anos. Enfim, a política brasileira perde
um aliado, um amigo e uma personalidade que nunca
mediu esforços em prol do seu povo. Era uma personalidade muito querida. Prova disso é que milhares
de pessoas participaram do seu velório e prestaram
as últimas homenagens àquele que viveu verdadeiramente para o próximo.
Portanto, Sr. Presidente, em nome do Partido Social Democrático e em meu nome próprio, deixo aqui
registradas minhas condolências a toda a família, em
especial à viúva Therezinha Maluly, às filhas Tânia e
Mônica e ao filho Jorginho, meu querido amigo e ex-Deputado Federal.
Seu exemplo de vida ficará marcado não apenas
na memória dos amigos, que conviveram com ele, e
dos familiares. Todos saberão reconhecer os seus feitos. Perde a política brasileira, perdem os que o admiravam. Mas, da nossa parte, damos apenas um até
logo, jamais um adeus.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao nobre Deputado Leonardo Gadelha, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PSC.
V.Exa. disporá de até 3 minutos.
O SR. LEONARDO GADELHA (PSC-PB. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado Luiz Couto, na última segunda-feira,
em sessão pública magistralmente conduzida pela
Ministra Nancy Andrighi, o Tribunal Superior Eleitoral
começou a se debruçar sobre uma petição da lavra da
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas que
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visa redimensionar o quantitativo de Parlamentares de
vários Estados brasileiros.
Sabe V.Exª, Sr. Presidente, que nós possuímos
argumentos técnicos bastante sólidos, como, por exemplo, um dos dispositivos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, do ADCT, que simplesmente
diz que é irredutível o quantitativo de Parlamentares
Federais das Unidades da Federação brasileira.
No entanto, Sr. Presidente, não quero me ater
apenas aos argumentos de natureza técnica. Quero
que seja levado em consideração um argumento de
natureza social, sociológico. O Estado da Paraíba,
Sr. Presidente, é uma das mais sofridas Unidades
da Federação. Somos deficitários, do ponto de vista
orçamentário, e convivemos há anos com as agruras
das intempéries, que tornam a vida naquele território
bastante agreste.
Sabe V.Exª que, se nós perdermos dois Deputados Federais, como se propõe neste instante, perderemos, de forma direta, mais de 50 milhões de reais
anualmente apenas em ações diretamente ligadas ao
Orçamento Geral da União. Há uma série de outras
perdas de natureza indireta que também precisam
ser consideradas.
Mas, Sr. Presidente, há um argumento que eu
julgo bastante pertinente e que precisa ser levado em
consideração: a Paraíba é, dentre todas as Unidades
da Federação, aquela que teve, ao longo da sua história, a maior diáspora no Brasil. Temos hoje 3 milhões
e 600 mil paraibanos vivendo em nosso território. Mas
temos um contingente ainda maior vivendo fora das
fronteiras do nosso Estado. Isso pode e deve ser levado em consideração. Há mais de 4 milhões paraibanos espalhados em todos os rincões desta Nação.
E, sofredores como são, convivem com o adjetivo, a
alcunha pejorativa que foi criada para designar todo
e qualquer migrante que trabalhe em funções subalternas nos Estados mais ricos da Nação. Nós somos
filhos dessas agruras e queremos ter a nossa voz ouvida neste Parlamento.
É por isso que toda e qualquer medida que venha
a ser tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral precisa
levar em consideração essa realidade demográfica.
Existem 3 milhões e 600 mil paraibanos vivendo em
nosso território; há um contingente ainda maior vivendo
fora das nossas fronteiras. E esses mais de 4 milhões
de paraibanos, a exemplo do que acontece com uma
série de nações mundo afora, precisam ter a sua voz
ouvida e respeitada.
Quero, portanto, deixar este apelo para aqueles que tomarão a decisão acerca dessa petição da
Assembleia Legislativa do Amazonas. Talvez o mais
oportuno a se fazer é criar uma comissão de alto nível
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no seio desta Câmara dos Deputados, para que nós
possamos fazer uma redistribuição equitativa e justa,
para que todas as Unidades da Federação possam
contar com representantes à altura da sua dimensão
populacional, e não que o Estado da Paraíba seja prejudicado, mesmo que isso venha favorecer irmãos de
outros quadrantes da Nação.
Este é o apelo que fica, em nome da população
da Paraíba, que não quer ver uma vez mais os seus
direitos diminuídos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Para uma
Comunicação de Liderança, pelo PT, concedo a palavra ao Deputado Fernando Ferro.
V.Exª disporá de até 10 minutos, e o próximo
orador, pelo PMDB, é o Deputado Edinho Araújo, que
terá 9 minutos.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, hoje à tarde participei, na Secretaria
de Direitos Humanos, com a Ministra Maria do Rosário, de uma importante reunião, com a participação do
Ministério Público Estadual de Pernambuco, representado pelo Sr. Carlos Eduardo Seabra, onde discutimos
o programa de combate ao crack naquele Município.
O representante do Ministério Público de Pernambuco trouxe uma informação extremamente delicada e grave no tocante ao envolvimento de crianças
e adolescentes na cidade que hoje é o plano piloto
de combate ao crack no nosso Estado, a cidade de
Arcoverde, uma cidade com aproximadamente 70 mil
habitantes, onde 70% das internações de menores
por delitos praticados estão vinculados à questão do
crack e da droga; uma população vulnerável e que,
desassistida, torna-se alvo fácil para o tráfico e para
o crime org anizado.
O interessante é que a experiência introduzida
pelo Ministério Público em Arcoverde criou um programa
de combate ao crack que mobilizou a cidade. Primeiro, Deputado Luiz Couto, a partir do levantamento da
Polícia Civil e Militar das chamadas bocas das drogas,
dos espaços da droga, o Ministério Público concentrou
uma série de ações sociais com o envolvimento, em
primeiro lugar, das escolas e das igrejas da região, e,
ao mesmo tempo, combinou uma série de programas
sociais, como o PROJOVEM, para atender a essa população vulnerável nessas áreas, abrindo as escolas
e promovendo o acesso às quadras esportivas, aos
espaços de lazer e de esporte dessas áreas da cidade
mais afetadas por esse tipo de violência.
O que era uma porta de entrada para a droga se
transformou num espaço de investigação e de ação
social. É importante registrar que, 1 ano e meio depois
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do início desse programa, 67% dos casos envolvendo
esses jovens e crianças foram reduzidos, uma expressiva redução, com o envolvimento da participação da
sociedade nesse trabalho. A construção de parcerias do
Ministério Público com as escolas, com as igrejas, com
a Prefeitura e com o Governo do Estado permitiu que
o programa tivesse uma dimensão social importante.
A participação social foi decisiva. Os jovens se
engajaram em programas esportivos de lazer e sociais,
utilizando-se da música, da poesia, de instrumentos
da informática para, participando desse processo,
discutirem o papel da droga nas suas comunidades,
promovendo debates, passeatas, atos públicos, festas, onde, invariavelmente, eram dados testemunhos e
eram valorizadas as conquistas dessas comunidades
submetidas a essa epidemia da droga.
Esse plano piloto de Arcoverde se constitui hoje,
pelo Governo do Estado de Pernambuco, numa experiência que vai ser expandida para outras cidades.
As cidades de Petrolina, Caruaru e Garanhuns, que
são cidades grandes, onde se verifica uma incidência
muito grande desse problema de droga, do crack em
particular, com a juventude e a infância, serão os próximos cenários ou espaços dessa experiência exitosa
do Ministério Público Estadual de Pernambuco.
A Ministra Maria do Rosário, de pronto, acolheu
essa experiência e encaminhou uma ação para dar
complementaridade no plano federal a essa experiência do nosso Estado, que é, sem sombra de dúvida,
uma iniciativa que tem uma questão central para o seu
sucesso, que é exatamente a participação popular.
Esses jovens que hoje estão se desligando da
droga e esses outros jovens, que são na verdade populações vulneráveis à ação de traficantes e à ação
de disseminação do uso de drogas, passam a ter alternativas exatamente à possibilidade de serem contaminados e levados a essa situação de delinquência.
Nós estamos trazendo essa experiência e vamos
participar, junto ao Ministério dos Direitos Humanos,
com emendas que apresentamos para jovens e adolescentes que irão contribuir para que esses programas envolvendo a juventude os tirem da possibilidade
de se contaminar com as ações das drogas, que hoje
rondam as escolas e os espaços públicos da área da
infância e da adolescência.
Portanto, nós compreendemos que, para combater os riscos da ampliação da chegada da droga na
infância e na juventude, os poderes públicos federais,
estaduais e municipais têm que se articular nas parcerias com as escolas, onde os professores são qualificados e orientados a fazer a abordagem sobre os
riscos das drogas e a convidar os jovens a participar
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de programas esportivos, de lazer e de cultura como
alternativas ao risco de uso de drogas.
Nós sabemos que esse caminho da droga é um
caminho muito difícil. Temos também que considerar
que aqueles jovens que já estão com dependência química de drogas e precisam de tratamento são acolhidos
através das Secretarias e do Ministério da Saúde em
programas de descontaminação, para serem tratados
como dependentes. E aí é uma doença, não é um vício.
É uma doença. A dependência química da droga tem
que ser tratada, tem que ter uma cuidadosa atenção
médica, ao mesmo tempo em que é preciso uma ação
de governo para reprimir os chamados “traficantes” e
o negócio das drogas.
É um trabalho articulado, de prevenção e educação, nas escolas, nas igrejas, com as famílias desses
jovens mais vulneráveis às drogas e, ao mesmo tempo, um trabalho de parceria, utilizando os equipamentos sociais, esportivos e de lazer disponíveis nessas
comunidades, juntamente com a ação da polícia, que
efetivamente conhece o modus operandi dos traficantes de drogas e os locais em que eles atuam, onde se
instalam e que técnicas usam para envolver os jovens
nesse perigoso caminho da drogadição, com esse envolvimento com entorpecentes, que causa tanto sofrimento às famílias deste País.
Quem de nós ainda não presenciou algum jovem
ou adulto dependente de droga, a dificuldade que eles
têm de sair dessa dependência? Quem entra nessa
dependência tem muita dificuldade de sair. É preciso
muita força de vontade, muito apoio, muito carinho
e muito zelo. A pessoa que usa droga não pode ser
encarada como um criminoso; tem que ser encarada
como uma pessoa doente, que merece um tratamento
para sair desse caminho.
É evidente que há aqueles que valorizam, que
apologizam a droga, e sabem que, ao fazer isso, estão cometendo crime, estão entrando em caminhos
de perdição e destruição da sua vida. Muitos jovens
e adultos, em plena capacidade de produção, em sua
capacidade intelectual e motora, de repente são tragados para esse caminho de destruição.
Então ficam aqui os nossos parabéns ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, na figura do Dr.
Fenelon, que acolheu essa nossa sugestão de fazer
essa audiência com a Ministra Maria do Rosário, que
prontamente reconheceu a importância da experiência
da cidade de Arcoverde para assim estabelecer parcerias do Governo Federal com os Governos Estaduais
e Municipais, para que possamos ter políticas públicas
de enfrentamento do crack e das drogas que assolam
e ameaçam a infância e a adolescência deste País.
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Portanto, Sr. Presidente, quero aqui registrar, com
imensa satisfação, a minha participação nessa audiência pública e a necessidade de valorizarmos iniciativas como essa do Ministério Público de Pernambuco.
Quero elogiar os promotores envolvidos nessa tarefa,
porque, acima de tudo, demonstram uma capacidade
de humanismo e uma competência, enquanto profissionais da Justiça, em colocar o seu conhecimento, o
seu intelecto, em defesa da vida, da dignidade e da
superação desse flagelo que se chama crack no País.
Que o programa do Governo Federal de combate
ao crack disponha de recursos para dar condições a
que a juventude saia desse caminho e participe das
iniciativas de cidadania que conduzam à sua formação,
à formação do seu caráter e a uma vida digna e feliz.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Deputado
Fernando Ferro, eu gostaria de parabenizá-lo pelo
pronunciamento e dizer que a experiência do que é
feito em Pernambuco, em Arcoverde, demonstra que
é possível recuperar a pessoa drogada, muitas vezes
o adolescente, o jovem que está lá. Ou seja, não devemos reduzir a maioridade penal, mas dar condições
para que de fato coloquemos toda a sociedade no
sentido de recuperar o adolescente em conflito com a
lei, para que efetivamente ele possa colocar a energia
da sua juventude, da sua adolescência, a serviço da
construção do nosso País.
Parabéns pelo pronunciamento!
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Eu registro
a presença de alunos, professores e professoras do
Colégio Nossa Senhora do Amparo, de Monte Carmelo, Minas Gerais.
Sejam bem-vindos à nossa Casa! Recebemos a
todos com muita alegria.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – O orador
seguinte, na Comunicação de Liderança, é o Deputado Edinho Araújo, mas peço licença para conceder a
palavra, por 1 minuto, ao Deputado Marcon.
O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu gostaria de registrar e dar como lida uma decisão muito importante publicada hoje no Diário Oficial da União, a de que agora a exigência de cheque
caução é crime nos hospitais. Isso é muito bom porque
muitos trabalhadores muitas vezes chegam a um hospital particular e têm que apresentar um cheque para
que ele ou o familiar seja atendido. Isso desrespeita
as pessoas, que têm valor pelo que são e não pelo
dinheiro que têm no bolso.
Acho que essa decisão do Governo Federal de
tornar crime essa questão valoriza a pessoa pelo que
ela é e não pelo dinheiro.
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Portanto, eu gostaria que isso fosse registrado
nos Anais desta Casa, na mídia desta Casa e no programa A Voz do Brasil. O povo brasileiro tem que ficar
sabendo dessas decisões do Governo Federal.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e demais
servidores desta Casa, exigir cheque caução agora é
crime em hospitais. No início desta semana, tivemos a
felicidade de ver publicada no Diário Oficial da União
a lei que torna crime a exigência de cheque caução
para atendimento médico de urgência. Essa é uma lei
que vem em socorro de milhares de brasileiros e brasileiras que têm atendimento médico negado nas portas
de hospitais particulares que só atendem mediante a
assinatura de um compromisso de pagamento, ou seja,
priorizam o dinheiro em detrimento da vida.
Queremos parabenizar a iniciativa dos Ministérios
da Saúde e da Justiça, autores da lei, que encamparam
essa luta em favor da vida. Essa lei altera o Código
Penal de 1940 e criminaliza essa prática tão comum
em nossos hospitais. A partir de agora, o representante legal dos hospitais que negarem atendimento
emergencial a quem quer que seja poderá pegar de
3 meses a 1 ano de prisão, mais multa, que pode ser
aumentada em casos em que a falta de atendimento
resulte em lesão ou morte.
Infelizmente, foi necessária a morte do Secretário
de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento,
Duvanier Paiva Ferreira, 56 anos, vítima, em janeiro
passado, de um infarto, depois de ter procurado atendimento em dois hospitais privados aqui na Capital do
Brasil, Brasília, para que o Governo Federal apresentasse o projeto.
Contudo, hoje as pessoas poderão chegar aos
hospitais e se depararem com o seguinte dizer: Constitui crime a exigência de cheque caução, de nota
promissória ou de qualquer garantia, bem como do
preenchimento prévio de formulários administrativos,
como condição para o atendimento médico-hospitalar
emergencial, nos termos do artigo 135-A do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
Finalmente, todos poderão ser atendidos com
dignidade em qualquer hospital do País nos momentos de maior urgência.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra o Deputado Edinho Araújo, para uma Comunicação de Liderança, pelo PMDB. S.Exª. disporá de
até 9 minutos.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, farei alguns registros.
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Primeiro, recebo dos meus amigos recebo dos
meus amigos Francisco Vuolo, Secretário-Extraordinário de Acompanhamento da Logística Intermodal de
Transportes do Mato Grosso e do Deputado Federal
Wellington Fagundes, a notícia de que o terminal intermodal da Ferrovia Senador Vicente Vuolo, a Ferronorte, já está em funcionamento no Município de Itiquira.
A capacidade do terminal é de 100 mil toneladas
ao dia. Em Mato Grosso, já existem outros dois terminais de cargas em funcionamento, nas cidades de Alto
Taquari e Alto Araguaia.
Os nobres colegas poderão perguntar: por que
um Deputado paulista comemora a chegada da ferrovia ao coração do Brasil, no Estado do Mato Grosso?
Para explicar, é preciso voltar no tempo e lembrar
a figura de um político que fez história no Congresso
brasileiro, o saudoso Senador Vicente Vuolo, que hoje
dá nome à ferrovia que avança para o Centro-Oeste
brasileiro. Há 35 anos, a chegada da ferrovia a Mato
Grosso não passava de um sonho.
Inicialmente, na década de 70, como Prefeito de
Santa Fé do Sul, cidade na divisa de São Paulo com
Mato Grosso do Sul, depois como Deputado Estadual
por três vezes e Federal por dois mandatos, lutei ombro a ombro com o Senador Vuolo e o saudoso Deputado Roberto Rollemberg na defesa de um sonho:
a ligação rodoferroviária de São Paulo a Mato Grosso
do Sul, entre Rubineia, no lado paulista, e Aparecida
do Taboado, no Mato Grosso do Sul.
Sabíamos que uma ponte rodoferroviária naquele
local seria estratégica para impulsionar o desenvolvimento ferroviário no Centro-Oeste brasileiro, facilitando
o escoamento da produção de grandes regiões produtoras de grãos, principalmente soja.
Depois de muita luta, a ponte tão sonhada finalmente foi entregue pelo ex‑Presidente Fernando
Henrique Cardoso em 1998, uma obra de 550 milhões
de reais.
Trata-se de uma obra única da engenharia nacional. São 3.700 metros de extensão sobre o Rio Paraná.
Nas duas pistas superiores, passam os veículos e, na
inferior, as grandes composições, que levam combustíveis para o Centro-Oeste e trazem a produção agrícola
dessa Região até o Porto de Santos.
Tão logo a ponte ficou pronta, os trilhos começaram gradativamente a cortar o Estado do Mato Grosso
do Sul. Chegaram a Mato Grosso e agora caminham
para Rondonópolis e Cuiabá, em uma rota de integração nacional que leva o progresso a regiões estratégicas do País.
Quero cumprimentar a Presidente Dilma Rousseff; o Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos; o
Governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, do nosso
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PMDB; a concessionária América Latina Logística; o
Secretário Francisco Vuolo e tantos outros que trabalham para que o transporte ferroviário, que é eficaz e
barato, expanda-se pelo interior do Brasil.
A obra da Ferronorte avança agora por mais 80
quilômetros, a partir de Itiquira até Rondonópolis, a
200 quilômetros de Cuiabá, e com uma projeção real
de chegar até a capital em 2016.
Quando isso ocorrer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, teremos uma ligação ferroviária de dimensões
continentais entre Cuiabá e o Porto de Santos, cortando três importantes Estados brasileiros e levando 10%
da produção de soja brasileira para o Porto de Santos.
Até pouco tempo, essa ligação parecia um sonho
distante. Mas a boa luta e a persistência nos permitem
hoje comemorar o sucesso dessa nova via de integração nacional. A chegada dos trilhos garante mais investimentos na economia do Centro-Oeste e geração
de emprego e renda para a população.
A construção desse novo complexo em Itiquira
custou 40 milhões de reais e deverá movimentar 2,5
milhões de toneladas ao ano de grãos, óleo de soja
e madeira, com capacidade estática de 100 mil toneladas ao dia.
Para se ter uma ideia da dimensão da obra, o
terminal tem cerca de 6 quilômetros de extensão e
está localizado em uma área de quase 70 hectares. É
o terceiro complexo ferroviário no Estado e atenderá
produtores da região sul de Mato Grosso e norte de
Mato Grosso do Sul.
É a ferrovia impulsionando a economia do Centro-Oeste e consolidando o desenvolvimento nacional!
Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço outro registro. Quero destacar que amanhã, sexta-feira, dia 1º, o
DNIT vai inaugurar um acesso, no Município de Bady
Bassitt, noroeste do Estado de São Paulo, cidade vizinha de São José do Rio Preto, onde tive a honra de
ser Prefeito.
Trata-se de uma obra reclamada pela população.
Muitas vezes pude presenciar acidentes. Esse trevo era
conhecido como Trevo da Morte. Amanhã, finalmente,
essa obra será inaugurada.
Nós, políticos, agentes públicos, comemoramos
quando uma luta atinge seu objetivo. Amanhã estaremos lá em Bady Bassitt, ao lado do Ricardo Madalena,
Superintendente do DNIT, que representará o Ministério dos Transportes, e o Prefeito Edmur Pradela, do
PMDB do Estado de São Paulo. Estaremos juntos para
entregar essa obra.
Mas a luta não para por aí, porque o trevo de Bady
Bassitt é apenas uma etapa. A duplicação de 18 quilômetros da BR-153, que corta São José do Rio Preto,
é fundamental. E temos lutado por isso. Quando Pre-
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feito de São José do Rio Preto, elaboramos o projeto,
que foi aperfeiçoado e atualizado, e esperamos que
o Governo Federal possa licitar esses 18 quilômetros
de duplicação da BR-153, uma das rodovias mais importantes do nosso País.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o outro registro que faço é para cumprimentar a Presidente Dilma
Rousseff, que, com muita sensibilidade, manteve sem
veto o art. 62 do Código Florestal, permitindo a regularização de mais de 90% dos equipamentos públicos e
particulares de turismo situados às margens dos lagos
formados para a construção de usinas hidrelétricas.
O turismo de água doce é hoje uma atividade
econômica indispensável para os Municípios que tiveram extensas áreas férteis submersas para formação
dos lagos artificiais de água doce.
É importante destacar, Sr. Presidente, que rancheiros e Prefeituras vinham sendo alvo de ações
demolitórias, com base numa portaria do CONAMA,
o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que estabelecia limites irreais para a área de preservação permanente de entorno de lagos. Nosso entendimento é
de que a matéria está regulamentada no novo Código
Florestal, e as ações demolitórias perderam totalmente o seu objeto.
A Medida Provisória nº 571, enviada pela Presidente Dilma ao Congresso para preencher lacunas
deixadas pelos vetos a artigos do Código Florestal,
começará a ser analisada nesta Casa em breve.
Tenho a honra de ter sido indicado pelo nosso
Líder do PMDB na Câmara, Deputado Henrique Eduardo Alves, membro efetivo da Comissão Mista que
analisará a MP 571, ao lado do nobre colega Paulo
Piau, Relator do Código Florestal nesta Casa.
Portanto, os colegas podem esperar de nós muita
disposição para diálogo e para o trabalho, no sentido
de realizarmos um trabalho que a sociedade brasileira espera.
Por último, Sr. Presidente, eu quero registrar um
fato lamentável. No dia 21 de maio, faleceu na capital
paulista meu grande amigo, o pesquisador José Sidnei Gonçalves, do Instituto de Economia Agrícola, da
Secretaria de Agricultura de Abastecimento do Estado
de São Paulo. Eu conhecia Sidnei desde a década de
1980, quando fui Deputado Estadual.
Zé Sidnei, como era mais conhecido, foi brutalmente assassinado na porta de sua casa, vítima de
latrocínio. Deixa a mulher Maria Noêmia e três filhas:
Sheila, de 30 anos, Simone, de 26, e Sibele, de 23.
Graduado em Agronomia pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, da Universidade Estadual Paulista – UNESP e com doutorado
em Economia pela Universidade Estadual de Campi-
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nas – UNICAMP, Sidnei era um dos mais respeitados
analistas do agronegócio paulista.
Produziu mais de 650 trabalhos entre científicos,
técnicos e conjunturais, 3 livros e 17 artigos de jornais,
além de apresentações de trabalhos em congressos.
Foi coordenador da pesquisa agropecuária da
Secretaria Estadual de Agricultura, entre 1999 e 2000,
coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios no período de 2000 a 2004, e desde
então coordenava o Grupo Setorial de Planejamento,
Orçamento e Finanças Públicas da Secretaria de Agricultura. Foram 36 anos dedicados à pasta.
É com grande tristeza que faço este registro na
tribuna desta Casa e transmito os meus sentimentos
a todos os familiares, em nome da Câmara dos Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – V.Exa. será
atendido, Deputado Edinho Araújo.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
registrar também a entrega pelo DNIT, nesta sexta-feira, dia 1º, do novo trevo de acesso ao Município de
Bady Bassitt, no Noroeste de São Paulo, na rodovia
BR-153. Essa estrada federal é conhecida no interior
de São Paulo como a rodovia da morte, pelo elevado
número de acidentes.
Esse era um dos trechos mais perigosos da via.
Os acidentes com mortes, infelizmente, eram rotina no
cruzamento em nível. O novo trevo começou em 2008
e só ficou pronto agora. A obra será entregue pelo Superintendente do DNIT em São Paulo, Ricardo Madalena, e pelo Prefeito de Bady Bassitt, Edmur Pradela.
Lutamos agora pela duplicação da BR-153, inicialmente no trecho urbano de São José do Rio Preto, e
depois em toda sua extensão no interior de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao nobre Deputado Paes Landim, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PTB, por 3 minutos,
acrescentando o tempo de Comunicação Parlamentar
pelo mesmo partido.
V.Exª disporá de até 13 minutos.
O SR. PAES LANDIM (PTB-PI e como Líder.) –
Sr. Presidente, reverendo, Deputado Luiz Couto, na
terça-feira passada, dia 29 do corrente, tomou posse
como Ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral o
eminente Juiz da Suprema Corte do nosso País, o Ministro José Antônio Dias Toffoli, que vem à frente do
Supremo mostrando toda sua dedicação ao estudo,
com preocupação, sobretudo, com a garantia jurídica,
a garantia dos cidadãos, a garantia dos direitos dos
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cidadãos, posto que é um adepto, como Norberto Bobbio, da teoria kelseniana de que a norma do Direito
é o instrumento da previsibilidade jurídica.
O Ministro Toffoli é um dos jovens juristas que
alcançou o mais alto posto da estrutura do Poder Judiciário do Brasil, com firmeza das suas posições e
com mais alto senso de dedicação à reflexão jurídica.
Sr. Presidente, conheci o Ministro Toffoli como
advogado do Tribunal Superior Eleitoral, quando era
advogado do PT, do Presidente Lula. Também foi advogado de outras pessoas que o procuraram.
Certa feita, o hoje Senador João Vicente Claudino, eleito Senador pelo meu Estado, Piauí, em uma
ação de impugnação do seu mandato, me pediu uma
sugestão sobre quem deveria ser seu advogado no
TSE. Ele foi eleito pelo PTB. Eu disse ao Senador: “Não
tenho a menor dúvida: o Dr. Toffoli. Mas, de qualquer
maneira, quero que seu advogado do Piauí vá comigo
ao TSE para assistir aos debates, para fazer um juízo
de avaliação sobre qual melhor advogado deveria fazer a sua defesa”.
Fomos lá com o advogado do Senador João
Vicente Claudino ao TSE. Vários advogados, nessa
noite, se postaram em sustentação oral no TSE. Pela
maneira pedagógica, didática, bem clara, serena dos
argumentos do então advogado Toffoli, ele disse: “Não
tenho a menor dúvida, esse é o homem ideal para ser
o advogado do Senador João Vicente Claudino”.
Isso mostra que, embora advogado do PT, do
Presidente Lula, ele não tinha exclusividade com o
PT, com o Presidente Lula, ele advogava para aqueles que procuravam sua inteligência, suas luzes para
defesa das suas causas no TSE e em outros Tribunais.
Portanto, o Ministro Toffoli é uma garantia jurídica do Direito. É um homem que se dedica a julgar de
acordo com a lei, com a norma jurídica, com a Constituição como seu suporte maior. É uma figura respeitada,
um jovem que cultua o respeito à lei, à Constituição, à
norma jurídica. Ele é um normativista da mais alta expressão do termo, no sentido da garantia jurídica, do
respeito aos direitos adquiridos dos cidadãos.
Quero aqui parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, pela sua condição agora de Ministro titular. Vai ser
Presidente, aliás, no período das eleições, em 2014.
Isso é a garantia da legalidade, da lisura do pleito, e
também de que as suas decisões estarão acima de
quaisquer vinculações partidárias.
Parabenizo o Ministro Dias Toffoli. Eu acho ele é
um exemplo para os jovens deste País se dedicarem
ao estudo, à respeitabilidade ganha através da atividade profissional.
Aproveito essa fala, Sr. Presidente, para também
protestar contra a injustiça que alguns jornais fazem
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à namorada do Ministro José Antônio Dias Toffoli, sua
companheira Dra. Roberta Rangel, a quem tive o prazer de conhecer também no Tribunal Superior Eleitoral já há cerca de 8 anos; até há pouco tempo, nunca
havia perdido uma sessão no Tribunal Superior Eleitoral, independentemente de estar ali defendendo ou
não algum cliente. Era a primeira a chegar, a última
a sair, aprendendo, anotando, refletindo as decisões
dos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, nas suas
sessões noturnas de terças e quintas-feiras.
A Dra. Roberta Rangel, de uma família modesta
de Brasília, alcançou esse patamar de advogada por
esforço próprio, com sacrifício. Eles se conheceram ocasionalmente. Foi trabalhar no escritório com ele, junto
com o jovem Daniane Mangia Furtado, e ela, desde
que o Dr. Toffoli assumiu o Supremo Tribunal Federal,
só foi ao Supremo uma vez, no dia da sua posse. Nunca mais foi ao Supremo, nunca mais aceitou questão
do Supremo Tribunal Federal e do próprio TSE, quando ele foi escolhido Ministro suplente daquela Corte.
Eu levei vários amigos para a Dra. Roberta Rangel promover a sua defesa no TSE, mercê de sua seriedade e compostura, pessoa de idoneidade moral e
intelectual, posto que como Deputado de um Estado
pobre, cheio de problemas – a fronteira com Brasília
é de 800 quilômetros –, não tenho tempo para estudar
melhor os autos dos processos e formular petições,
embora atuando em alguns processos.
Trata-se de uma jovem advogada séria, honesta, digna e que, em nenhum momento, compromete a
figura do Ministro, porque ela tem o zelo e a responsabilidade de preservar a integridade moral do Ministro, recusando-se a qualquer tipo de patrocínio junto
à Suprema Corte, junto ao TSE e jamais procurando
nenhum tipo de influência, porque não é do seu feitio;
é uma pessoa modesta, séria e estudiosa. Uma grande companheira do Ministro Toffoli.
É uma injustiça quando vejo a imprensa insinuar
a companheira do Ministro Toffoli por isso, por aquilo.
Poderia estar fazendo algum jogo de interesse junto à
Suprema Corte do País. É um absurdo, Sr. Presidente.
Aproveito, aliás, Sr. Presidente, já que estou falando de um grande Ministro da Suprema Corte, uma
das melhores revelações da Suprema Corte do nosso
País, para aqui citar o depoimento do Ministro Delfim
Netto a respeito do Supremo Tribunal Federal. Delfim
Netto, que considero talvez a melhor cabeça pensante
do Brasil hoje, um economista de dimensão universal,
que tem uma visão sociológica, política, um scholar –
até a Física Quântica o Ministro Delfim Netto estuda.
Numa entrevista ao Brasil Econômico, deu uma definição excepcional do que representa a Suprema Corte,
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o que já havia feito numa outra entrevista ao jornal O
Globo há alguns dias. E me lembrei do Ministro Delfim
Netto, porque a revista Exame, Sr. Presidente, mostra
exatamente o paradoxo dos problemas da Justiça no
Brasil. Diz aqui a revista Exame da primeira semana
do mês de maio, sob o título “Insegurança Jurídica –
Superior ao Supremo?”
“Há quase uma década, as videolocadoras de DVD da cidade do Rio de Janeiro vivem
uma situação insólita: brigam na Justiça para
não pagar o imposto sobre serviços (ISS), tributo municipal que a própria Justiça já determinou, mais de uma vez, que elas não devem
pagar. A isenção foi decidida pelo Supremo
Tribunal Federal em 2001. Uma lei federal ratificou a decisão em 2003. Em 2009, o Supremo reforçou a isenção em outro julgamento e
criou o que se chama de jurisprudência – novos processos sobre o tema nem deveriam se
avaliados. Mas os fiscais da Fazenda carioca
teimam em ignorar esse histórico. Recentemente, um deles resolveu filosofar com um ‘errar é
humano’ (trecho em destaque abaixo) para se
opor à autoridade do Supremo e justificar seu
parecer de que as locadoras não merecem a
isenção do ISS. A empresa atingida teve de
levar o caso aos tribunais. O pior de tudo é
que se tornou comum fiscais agirem como se
fossem superiores ao Supremo e à lei.”
Enfim, Sr. Presidente, a revista informa que só em
2010, a Justiça recebeu 1 milhão e 200 mil processos
tributários que contrariavam o Supremo Tribunal Federal, o que demonstra o absurdo, Sr. Presidente; quer
dizer, uma decisão da Suprema Corte precisa ser reiterada várias vezes, e mesmo assim não é respeitada.
Então, nesse sentido, um homem da personalidade de Delfim Netto, esse gigante da inteligência brasileira, numa bela entrevista ao jornal Valor Econômico,
do dia 14 de maio, dá uma lição exemplar que devia
servir para todos os brasileiros, sejam eles importantes gestores públicos, sejam eles importantes líderes
políticos, sejam cidadãos comuns. Essa lição de Delfim
Netto é uma lição até para os estudantes de Direito,
os profissionais do Direito, tal a importância da visão
de um homem ligado aos estudos da matemática, aos
estudos da economia.
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Sr. Presidente, ao responder a uma das perguntas do jornal Brasil Econômico, Delfim Neto assim
se exprime:
“Para mim o Supremo é uma coisa quase religiosa que um país tem. É o que garante
suas liberdades. O Brasil deve ser o único país
emergente que tem um Supremo realmente independente. Um Supremo que tem a coragem
de enfrentar o grito das ruas – porque a rua
não quer nunca a justiça, a rua quer vingança – e é por isso que o Supremo tem que ser
uma coisa protegida, com pessoas que tenham
capacidade de corresponder à responsabilidade que nós pusemos nas costas deles. Cada
um deles é um onze avos da nossa liberdade.
Dos nossos direitos. De forma que eu respeito o Supremo. Acho que eles têm uma noção
clara porque no Supremo não se quer festa.
Mas no Congresso é impossível evitar a festa.”
Sr. Presidente, exatamente é dessa concepção
luminar do Delfim Netto que eu aqui concluo meu discurso sobre a posse do Ministro José Antônio Dias
Toffoli, no TSE. Ele realmente, é, com convicção, um
onze avos da nossa liberdade. Essa tem sido a sua luta
em favor dos direitos e das garantias judiciais junto ao
Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obrigado, Deputado Paes Landim. V.Exa. faz um pronunciamento sobre a importância do Supremo, ressaltando
também a importância do Ministro Dias Toffoli e essa
questão da cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Vamos passar agora às Comunicações Parlamentares. Já que não
há inscritos para fazer Comunicação Parlamentar no
momento, vamos liberar a palavra agora para breves
comunicações.
O primeiro orador é o Deputado Oziel, que está
presente. S.Exa. dispõe de até 3 minutos para uma
breve comunicação.
O SR. OZIEL OLIVEIRA (PDT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta Casa hoje para fazer um registro
importante: está acontecendo na nossa cidade de
Luís Eduardo Magalhães a feira de tecnologia agrícola Bahia Farm Show, que se iniciou no dia 29 de maio
e vai até 2 de junho.
Essa feira foi criada quando eu ainda era o Prefeito daquela cidade, quando ainda exercia o mandato de Prefeito, e ainda existia naquele momento, no
início da nossa administração, quando criamos lá a
feira, ainda no início, em 2004, uma parceira com o
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sistema Agrishow. Posteriormente criamos a nossa
própria edição, chamada Bahia Farm Show, que hoje
é a maior feira de tecnologia do Nordeste do Brasil e
que estamos nesta semana realizando.
Quero aqui cumprimentar todos os agricultores,
todos os empresários do setor agrícola e também todos aqueles parceiros que ajudaram e ajudam na realização da feira, que é um sucesso, neste momento.
A feira Bahia Farm Show é um momento em
que nós discutimos também todas as problemáticas
do nosso setor, as questões que envolvem o setor
agrícola, principalmente agora que nós estamos, aqui
nesta Casa, falando e tratando do Código Florestal. E
eu gostaria de registrar que contamos, lá, com a presença do Governador Jaques Wagner e do Ministro
Fernando Bezerra, que anunciou, juntamente com o
Vice-Presidente do Banco do Brasil, ex-Senador e ex-Governador César Borges, um recurso do FNDE para
o Nordeste, para a agricultura, no montante de R$ 1
bilhão, sendo R$ 700 milhões para a Bahia. E nós aqui
queremos registrar a satisfação dos agricultores de poderem, neste momento em que a Bahia e o Nordeste
passam por uma seca muito forte, num processo já
avançado, contar com esses recursos que vêm para a
nossa Região, para o Nordeste, para o fortalecimento
da agricultura.
Sr. Presidente, além de registrar a importância
dessa feira, eu gostaria ainda de registrar aqui a participação do Presidente da AIBA, Walter Horita, que
dirige a feira, e também do Presidente do Sindicato
dos Produtores Rurais, Vanir Koln, dos moradores da
nossa cidade e da Vice-Prefeita Katerine Rios, parabenizando todos aqueles que contribuíram para a realização dessa feira importante.
E nós ficamos satisfeitos de poder dizer, nesta Casa, que também levamos para a nossa cidade
hoje, Sr. Presidente, com uma emenda parlamentar
nossa, mais saúde, colocando ali um posto do Saúde
da Família, melhorando também a qualidade de vida
da nossa população.
É o registro que eu faço nesta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Obrigado,
Deputado Oziel Oliveira, do PDT da Bahia.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
hoje, nesta oportunidade, como mandatário do povo
que me trouxe a esta Casa e sobretudo como o primeiro Prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Estado da
Bahia, informar que está acontecendo desde o último
dia 29 de maio e vai até o 2 de junho de 2012 a quinta
edição da Bahia Farm Show naquele Município.
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Quero, inicialmente, na pessoa de Walter Horita,
Presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia – AlBA, entidade que realiza a referida
feira, parabenizar os moradores desse tão importante Município do oeste baiano, considerado a capital
do agronegócio e sede desse grande evento que é a
Bahia Farm Show, que recebe todos os dias inúmeras
pessoas, oriundas de todo o Brasil.
Ressalte-se, Sr. Presidente, que a Bahia Farm
Show é considerada a maior vitrine do agronegócio
da Bahia, e hoje é uma das mais importantes feiras de
tecnologia agrícola e de negócios do País. Dela fazem
parte as maiores empresas mundiais de máquinas,
implementos, insumos e serviços com representação
no Brasil, o que torna a feira baiana uma excelente
oportunidade de realizar negócios.
Além de agricultores e expositores oriundos de
todo o Brasil, a feira recebe inúmeras autoridades, como
o Ministro Fernando Bezerra, o Governador do Estado
da Bahia Jaques Wagner, o Vice-Presidente do Banco
do Brasil César Borges e Secretários de Estado, bem
como Deputados Estaduais e Federais de todo o Brasil.
Estiveram presentes na feira profissionais técnicos de órgãos do Governo Estadual e do Governo
Federal, bem como representantes de associações de
classe, profissionais da área agrícola e representantes
de inúmeros sindicatos, a exemplo do Sr. Vanir Koln,
Presidente do Sindicato Rural de Luís Eduardo Magalhães, bem como da Federação da Agricultura da Bahia.
No evento, o Ministro da Integração Nacional Fernando Bezerra anunciou o investimento de R$ 1 bilhão
na agricultura do Nordeste pelo Programa FNE, sendo
que R$ 700 milhões são para o Estado da Bahia, o
que representa um enorme avanço para agricultura.
Desse modo, a quinta edição da Bahia Farm Show
é um momento importante, servindo de palco para a
discussão da agricultura e da tecnologia de produção,
de novas tecnologias para a agricultura empresarial,
para os médios e sobretudo para a agricultura familiar,
e servindo ainda para a difusão de tecnologia, bem
como para o fortalecimento da economia e o desenvolvimento social da nossa Região.
Para finalizar, Sr. Presidente, quero parabenizar todos aqueles que trabalham para a realização
da Bahia Farm Show, os parceiros que contribuíram
diretamente para o sucesso da feira, bem como a população luís-eduardense e todos os que prestigiam
aquele importante evento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra, para uma breve comunicação, ao Deputado
Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul.
S.Exa. disporá de até 3 minutos.
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O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, o Governo editou a Medida
Provisória nº 568, que trata de servidores públicos brasileiros e atinge em torno de 1 milhão de funcionários.
De modo geral, essa medida provisória é boa
para quase todos os servidores. Mas nela há uma excrescência, algo que significa um inferno para cerca de
70 mil servidores que cuidam da saúde da população
nos hospitais universitários, nos postos de saúde e nas
fundações públicas que trabalham para as universidades: os médicos cedidos pelo Ministério da Saúde aos
Estados e Municípios por meio da descentralização do
SUS. Atinge a medida também os professores médicos
das universidades. Um inferno!
São inexplicáveis alguns artigos ali colocados. E
isso está provocando revolta geral. A medida provisória,
nesse aspecto referente aos médicos e aos médicos
veterinários... Aliás, acho que pegaram os veterinários
pela palavra “médico”, que vem antes de “veterinário”
no nome da profissão.
Neste momento em que o Brasil precisa de médicos e mais médicos, quando precisa abrir novas faculdades e mais vagas de Medicina, o Governo baixa
essa medida provisória, como que colocando 70 mil
médicos no paredão, pois reduz em até 50% o salário
desses profissionais ao longo de 10, 15 anos. Essa MP
reduz drasticamente os adicionais de insalubridade e
periculosidade, mas esses profissionais trabalham com
tuberculose, trabalham em ambiente radioativo na área
da oncologia, como no caso dos radioterapeutas, etc.
Não se entende isso!
Trata-se de atitude, eu diria assim, esquizofrênica, de dupla personalidade. A medida provisória quer
promover o funcionário, 900 mil funcionários, mas
pega 60 mil, 70 mil e coloca na parede. Trata-se de
um absoluto desestímulo aos médicos que cuidam da
saúde no Brasil, aos médicos que cuidam da formação
de novos médicos e aos médicos administradores de
muitas áreas do atendimento público. É inexplicável –
e isso não foi discutido com nenhum sindicato, com
nenhuma associação. Não houve qualquer conversa.
Aqui estão desabafos de muitos profissionais,
desabafos que estão chegando a cada minuto aos
computadores de todos os Senadores e Deputados.
A MP reduz em 50% os salários, o que á absolutamente inconstitucional, desrespeita e anula a lei
votada em 1997 que permitiu que militares e médicos
pudessem ter dois vínculos empregatícios.
Como a redução de salário é inconstitucional,
inventaram um expediente e criaram uma sigla: VNPI
– Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada. E, nessa VNPI, está o facão do desrespeito e da indignidade
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com o capital humano que atende e faz prevenção na
saúde pública dos brasileiros: a incoerência que citei
antes. Vejam que o Brasil precisa de médicos e de
outros profissionais da saúde, mas o Governo baixa
essa medida provisória.
Vou ler aqui um resumo do desabafo dos médicos pelo Brasil afora:
“Nobre Deputado, essa medida provisória
trata-se de um grave erro de política pública.
Talvez por excesso de zelo de burocratas, que
mais parecem preocupados com a harmonia
de tabelas numéricas ou com as contas, a
ponta de lápis, do déficit da previdência pública
do que com a dinâmica social a refletir tantos
avanços, como o acesso cada vez maior da
população a bens essenciais à vida, entre os
quais os cuidados com a saúde.
Sentimo-nos” – dizem os médicos – “portadores dessa boa nova ao convivermos com
nossos pacientes. Essa dignidade não se nos
podem arrancar.
Contamos com o Parlamento, para que
não sejamos lesados naquilo o que é a nossa vida e ao que o nosso trabalho nos levou.”
O PMDB, segundo partido do Parlamento, faz
parte dessa Comissão Mista, por intermédio de quatro Parlamentares, e eu faço parte dela. O PMDB vai
discutir o assunto com a sua bancada e vai pedir a retirada desses quatro artigos, que ofendem, agridem e
abalam 70 mil médicos.
A propósito, eu estava esquecendo de citar, meus
caros Deputados, o fato de que inclusive os médicos
aposentados são atingidos. Se eles tivessem salários
de 26 mil, de 30 mil, ou o de Presidente da PETROBRAS, que deve ser de 100 mil reais, ainda poderia
ser; mas o básico do médico é 600 reais, depois, vêm
as gratificações.
Ainda está em tempo, Presidenta Dilma, de V.Exa.
retirar essa medida provisória, se não vamos ter de
derrubá-la.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Para uma breve comunicação, concedo a palavra ao Deputado Padre
Ton, do PT de Rondônia. S.Exª dispõe de até 3 minutos.
O SR. PADRE TON (PT-RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no último dia 10, a Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.610,
de 1996, de iniciativa do Senado Federal, esteve em
São Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas,
com a finalidade de ouvir as comunidades indígenas
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da região da calha do Rio Negro e colher subsídio para
os trabalhos da Comissão.
O PL nº 1.610, de iniciativa do Senado Federal,
trata da exploração e do aproveitamento de recursos
minerais em terras indígenas, por meio da regulamentação do § 1º do art. 176 e do § 3º do art. 231 da
Constituição Federal.
O seminário, Sr. Presidente, foi realizado no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM e contou com a participação de mais de 400 lideranças, entre indígenas de
23 etnias do Rio Negro, representantes empresariais
do setor mineral, associações de classe, representantes dos Governos Federal e Estadual e do Município
de São Gabriel.
Aproveito a oportunidade para agradecer a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro –
FOIRN o apoio na organização do evento e à Polícia
Federal e ao Comandante do Sétimo Comando Aéreo
Regional de Manaus o transporte da delegação, sem
o qual não teríamos conseguido chegar ao local do
evento.
O seminário serviu para esclarecer aos indígenas e à população em geral que a Comissão não vai
liberar a exploração mineral em terras indígenas de
forma generalizada no País, como alguns tentam fazer crer; pelo contrário, o que se está discutindo são
os critérios a serem observados em todo o território
nacional quando da instauração dos processos específicos de autorização da exploração em cada terra ou
comunidade indígena.
Os critérios serão balizados pela Constituição
Federal, observando os requisitos de interesse nacional; exploração apenas por brasileiros ou empresas
constituídas sob as leis brasileiras; participação da
comunidade nos resultados da lavra; consulta prévia
e informada às comunidades afetadas; além de outras
condições específicas quanto às áreas exploradas que
estiverem na faixa de fronteira.
Por enquanto, a Comissão tem muitas dúvidas e
algumas certezas. Entre as dúvidas, as que mais se
destacam são as seguintes:
– Quem deve ser beneficiado com os
resultados dos minérios, somente as comunidades indígenas diretamente atingidas ou
uma parte do percentual deve ser destinada
a todas as comunidades indígenas do País?
– Quem fará e como será a administração do Fundo?
– Como serão aplicados os recursos
oriundos dos royalties, tudo de imediato ou
pensando nas futuras gerações, através de
aplicação de longo prazo?
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– Áreas indígenas que ainda não foram
homologadas podem sofrer processos de mineração?
– Povos com pouco tempo de contato
com a sociedade branca podem ser objeto
de mineração?
– Como será tratada a questão da recuperação ambiental das áreas afetadas pela
extração?
– Quem poderá requerer pesquisa e lavra
de mineração em terras indígenas?
– A comunidade indígena poderá, ela
própria, fazer a extração de seus minérios?
A Comissão tem buscado incessantemente responder a essas e a outras questões. Temos realizado
audiências públicas – semana passada, estivemos em
Rondônia, em Espigão d’Oeste –, convidado especialistas para debater o assunto, feito visitas internacionais para conhecer experiências de outras nações e
começamos, no último dia 10, por São Gabriel da Cachoeira, as consultas às comunidades interessadas:
os indígenas.
As certezas que temos são que o País está maduro para discutir democraticamente formas de aproveitar as riquezas minerais presentes nas terras indígenas, de forma legal, ordenada e tendo como foco a
preservação dos direitos dos povos indígenas, além
da participação nos resultados da lavra.
O tema da mineração não é novo para os indígenas. Apesar da vedação constitucional, em muitos
lugares a mineração nunca foi interrompida. Mineradoras e garimpeiros, muitas vezes em conluio com lideranças indígenas, desafiando a lei e as instituições,
como eu vi em Espigão d’Oeste, sexta-feira, na área
indígena Cinta Larga, continuam explorando essas riquezas que, em última instância, é de todos os brasileiros, sem trazer benefício algum para os indígenas e,
ainda, alimentando o tráfico internacional de minérios.
Sr. Presidente, nas próximas semanas estaremos, em audiência pública, no Estado do Pará, no
Estado de Roraima e também no Estado do Amapá,
onde discutiremos com as comunidades indígenas e
buscaremos ideias para que o nosso projeto de mineração em terras indígenas seja o melhor do mundo e
o melhor possível para o nosso País.
Transposição
Aproveito a oportunidade para registrar a mobilização que está acontecendo no Estado de Rondônia
com a finalidade de chamar a atenção do Governo
Federal para a demora em cumprir a Emenda Constitucional nº 60, de iniciativa da ex‑Senadora Fátima
Cleide, que reconheceu o direito dos servidores do ex-
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-Território Federal de Rondônia de serem integrados
aos quadros da União.
A emenda foi aprovada em 2009 e regulamentada pelo Presidente Lula em junho de 2010. Apesar
disso, seus efeitos práticos estão suspensos pela falta
de uma instrução normativa do Ministério do Planejamento que estabeleça os critérios práticos para efetivar a transposição.
Trata-se de corrigir uma injustiça para com o meu
Estado, que vem arcando indevidamente com os custos de uma folha de pagamento que compete à União,
conforme reconhecido em lei. A demora da União em
reconhecer esse direito prolonga ainda mais uma agonia que já dura mais de 10 anos.
A bancada federal reconhece o movimento dos
servidores públicos como absolutamente legítimo e
está unida na defesa dos interesses do nosso Estado.
Estamos cobrando da Ministra Miriam Belchior uma
solução urgente para o caso.
Sr. Presidente, nas próximas semanas estaremos, em audiência pública, no Estado do Pará, no
Estado de Roraima e também no Estado do Amapá,
onde discutiremos com as comunidades indígenas e
buscaremos ideias para que o nosso projeto de mineração em terras indígenas seja o melhor do mundo e
o melhor possível para o nosso País.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Encontra-se
presente o Sr. Ricardo Ceppas Archer, representante
do Estado do Maranhão, eleito pela Coligação PRB/
PP/PTB/PMDB/PSC/PR/DEM/PV, que tomará posse
em virtude do afastamento do titular.
Convido S.Exa. a prestar o compromisso regimental, com o Plenário e as galerias de pé.
(Comparece à Mesa o Sr. Ricardo Ceppas Archer
e presta o seguinte compromisso):
“PROMETO MANTER, DEFENDER E
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR AS
LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO POVO
BRASILEIRO E SUSTENTAR A UNIÃO, A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL”.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Declaro empossado o Sr. Ricardo Ceppas Archer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra para Comunicação Parlamentar, pelo PR, ao
Deputado Izalci, do Distrito Federal. S.Exa. disporá de
até 10 minutos.
O SR. IZALCI (Bloco/PR-DF. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
em primeiro lugar, eu quero dar boas-vindas ao nosso
colega Ricardo Archer, sobrinho do nosso ex-Deputado
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e Ministro Renato Archer, que foi um grande homem
para este País.
Sr. Presidente, eu quero aproveitar a oportunidade
para dizer às pessoas que convidei para a votação do
Plano Nacional de Educação que iniciamos o processo de votação do Plano na terça-feira e pretendemos
nos dias 12 e 13 concluir a votação dos destaques.
Avançamos bem, mas falta ainda um pequeno detalhe,
que talvez seja o mais importante, que é a questão da
discussão dos recursos.
O Governo tem avançado. Estamos trabalhando
numa proposta de consenso, no sentido de ampliar os
8% que estão no relatório do Deputado Vanhoni. Seriam
7,5% diretamente e 8% considerando-se o PROUNI.
E, tendo em vista que nós colocamos também como
meta do Plano que 50% dos royalties do petróleo e
da mineração, da parcela destinada à União, fossem
destinados à educação, nós estamos tentando construir um acordo para chegarmos então aos 10% do
PIB, o que é fundamental para nós possamos avançar
na educação.
A presença na terça-feira, aqui, de várias associações, de vários seguimentos da sociedade civil organizada, foi fundamental. Tivemos aqui, na terça‑feira,
a presença também das APAEs, e na questão da Meta
4, que trata do ensino especial, nós avançamos bem;
o Relator teve a sensibilidade de acatar as emendas
com relação a essa questão da educação especial. E
agora são estes dois pontos que estão em negociação:
primeiro, a questão dos 10% do PIB; e a outra questão é a da responsabilização, quem é que vai pagar a
conta. O Deputado Roberto de Lucena sabe que nós
aprovamos algumas medidas sem isso, e nós não podemos cometer o mesmo erro no Plano Nacional, ou
seja, definir o percentual, os valores, sem dizer quem
paga a conta. Os Municípios e os Estados já demonstraram que são incapazes, neste momento, de assumir qualquer outra responsabilidade, tendo em vista
que têm os encargos, mas a maioria dos tributos são
arrecadados pela União. Então, nós temos de definir
no Plano Nacional de Educação a responsabilidade da
União, que deverá ter, a meu ver, a maior parte dessa
responsabilidade, ou talvez até toda ela.
Eu, inclusive, apresentei uma emenda para passar todo esse aumento do percentual do PIB para a
União, tendo em vista que nos últimos anos a União,
com o artifício de criar mecanismos para não repartir
com os Estados e Municípios, vem adotando a política de aumentar as contribuições, e não os impostos.
Para quem não sabe, a União só distribui para Estados e Municípios o que arrecada de impostos; PIS e
COFINS, as contribuições sociais de modo geral ficam
totalmente com a União. Por isso é que hoje as con-
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tribuições superam os impostos, exatamente porque
não se distribuem com os Municípios e para os Estados. Portanto, a nossa emenda é no sentido de passar
essa responsabilidade do complemento para a União.
Então, quero ainda reforçar o convite para que a
sociedade civil organizada não se desmobilize, e na
terça, dia 12, e na quarta, dia 13, compareça novamente à Comissão de Educação para que possamos
avançar nessas conquistas, o que é fundamental para
este País. Chega de defender a educação apenas no
discurso! Nós temos de trabalhar de fato a questão
dos recursos, e estamos avançando bem.
Nós estamos agora diante de uma greve, nas universidades federais, nos IFETs, e estive recentemente
em São Bernardo do Campo, falando para os gestores
das escolas municipais da importância da mobilização
em torno dessa votação, porque votando os recursos
nós evitaremos isso que vem acontecendo no Brasil
sempre, essas greves. Há pouco tempo, em vários Estados brasileiros, em vários Municípios estava havendo greve, principalmente por questão de piso salarial.
Acreditem, quem não conhece ainda: o piso salarial do
professor é de R$ 1.451,00, e nós estamos vendo aqui
a pressão dos Prefeitos e Governadores, que questionam o reajuste do piso. Nós estamos vendo aqui uma
luta muito grande dos Prefeitos e Governadores para
vincular o aumento do piso salarial dos professores ao
INPC. Isso é impossível! O que nós temos de fazer é
de fato recompor as perdas.
Não se admite que a categoria dos professores
tenha os piores salários. Dizem – dizem, e é verdade –
que o professor do Distrito Federal ganha muito bem,
mas ganha bem em relação aos outros Estados, que
pagam muito mal. Aqui, entre as carreiras do GDF, a do
professor está na 23ª classificação entre as de curso
superior, na categoria dos funcionários públicos. Portanto, nem aqui o professor é valorizado como deveria. É
por isso todo o nosso empenho na votação dessa PEC.
Mas eu quero também, Sr. Presidente, manifestar aqui a minha preocupação com projetos do Distrito
Federal e do Entorno. Acabei de participar do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Entorno.
A Deputada Jaqueline Roriz é a Presidente e convidou-me para assumir a Vice-Presidência, que assumi
exatamente porque sei da importância do trabalho
que temos de fazer na região metropolitana do Distrito Federal, chamada de Entorno, que está realmente
necessitando de muito investimento.
Eu lembro-me ainda: quando cheguei a Brasília,
e até pouco tempo atrás, 15 anos atrás, nós tínhamos
aqui o Parque da Barragem, hoje chamado Águas Lindas, que até pouco tempo, 15 anos atrás, tinha 3 mil
habitantes, Sr. Presidente; hoje a população ali chega
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a 300 mil habitantes. Na região do Entorno o número
chega a 1.500.00 habitantes, e sem qualquer infraestrutura. Estão anunciando agora o PAC do Entorno, R$
6 bilhões; espero que não fique apenas no discurso,
que seja implementado de fato esse PAC do Entorno,
mas o que é necessário mesmo e nós vamos defender aqui nesta Casa é a criação de um fundo especial
para recuperar a infraestrutura e dar dignidade à população do Entorno.
Aquelas pessoas , muitas delas, moravam aqui
em Brasília, e por questão de custo de vida, sendo o
aluguel caríssimo, as coisas tão caras como são aqui,
no caso do DF, essas condições levaram essas pessoas a morarem no Entorno. Por isso, necessitamos
de um fundo especial para resgatar a questão da segurança, para geração de emprego, para criação de
um polo industrial para gerar emprego para essa comunidade e, consequentemente, melhorar a qualidade
de vida no DF.
Hoje ao que nós assistimos é realmente a uma
enorme demanda. Quase 500 mil pessoas do Entorno
vêm aqui para o Distrito Federal, principalmente para o
Plano Piloto, para trabalhar. Nós precisamos criar políticas públicas para fixar as pessoas, para dar a elas
condições de trabalhar onde moram, de estudar onde
moram. Hoje as pessoas ficam horas nesse trajeto;
levam praticamente 2 horas para chegar a Valparaíso,
2 horas para chegar a Águas Lindas, com a infraestrutura deficiente que temos. Então, com essa Frente que
está nascendo agora, e eu tenho certeza de que com
o apoio dos Deputados desta Casa, principalmente da
bancada de Goiás, da bancada de Minas Gerais, nós
conseguiremos votar uma PEC ou algum outro projeto
criando um fundo especial para isso.
Mas, Sr. Presidente, falando em questão econômica, eu fico muito preocupado quando se cria e repentinamente se abandona um projeto, como aconteceu
aqui no DF, por exemplo, onde durante vários anos foi
incentivada a população, principalmente os empresários do setor agropecuário, a investir na bacia leiteira,
a fazer investimentos altíssimos, comprando equipamentos de alto custo. Investiram, e agora o Governo
anuncia de uma hora para outra o fim do programa que
existia aqui, o programa do leite, e passa a colocar os
recursos diretamente no cartão.
Eu quero dizer a V.Exa.: se há alguma coisa errada, que se apure, mas não se pode de repente acabar
com um programa sem considerar os grandes investimentos que foram feitos por pessoas que às vezes nem
tinham condições, buscaram financiamentos para ter
condição de participar desse programa, e de repente,
de uma hora para outra, acabam com o programa do
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leite. Então, eu quero manifestar aqui minha contrariedade com relação a isso.
É só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obrigado, Deputado Izalci.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – E agora concedemos a palavra, para uma Comunicação de Liderança pelo Bloco PV/PPS, ao Deputado Roberto de
Lucena, que teria 3 minutos, mas, como também fará
uma Comunicação Parlamentar, terá mais 10 minutos.
Então, S.Exª disporá de até 13 minutos.
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP e
como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
ilustre Deputado Padre Luiz Couto, Sras. e Srs. Parlamentares, primeiramente quero aqui fazer um registro
da minha satisfação por ter ouvido há pouco o pronunciamento de S.Exª o ilustre Deputado Izalci, que falou
a respeito da proposta, que foi aprovada na Comissão
de Educação, de distribuição dos royalties de petróleo
para investimento na educação, e fez uma discussão
acerca da educação.
É na educação, Deputado Luiz Couto, eu insisto,
como fiz no pronunciamento desta tarde, é aí que está
o grande compromisso que nós devemos assumir nesta Casa. A nossa luta é no sentido de que nós tenhamos condições de oferecer uma educação pública de
qualidade desde os primeiros instantes, dos primeiros
estágios da infância até a educação superior, porque
nisto está a pavimentação da estrada que nos conduz,
como País e como Nação, ao futuro que nós acreditamos que está reservado para este País: educação,
educação e educação.
E, tendo ouvido o Deputado Izalci, quero mais
uma vez pontuar nesta tribuna a defesa que eu faço,
na discussão dos royalties de petróleo, de que seja
considerado para Estados e Municípios, produtores ou
não, o critério de compensação ambiental diretamente
proporcional ao percentual de áreas preservadas ou
protegidas.
Deputado Luiz Couto, eu sou natural de Santa
Isabel, Município do Estado de São Paulo. A cidade
onde eu nasci tem 85% do seu território preservado,
é praticamente toda ela uma área de preservação ambiental. É claro que isso, somado ao privilégio que essa
cidade tem, com o seu povo, de ser responsável pela
proteção do meio ambiente, por essa grande área de
preservação ambiental, e proporcionar o aumento da
qualidade, a boa qualidade de vida para toda aquela
região do Alto Tietê, é também, como resultante disso, um fator limitador do progresso, da condição de
fomentação de empresas e de empregos, de geração
de trabalho e, consequentemente, geração de renda.
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Santa Isabel está a 50 quilômetros de São Paulo
Capital. Vizinha dela, a cidade de Arujá, onde eu resido,
também tem uma grande área de preservação ambiental. Essa é uma grande realidade de grande parte do
Alto Tietê, como também do Vale do Paraíba e da região do Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo, que
é para São Paulo o que a Amazônia é para o Brasil. No
entanto, é mais do que justo que, na distribuição dos
royalties de petróleo, e não somente, não apenas, não
tão somente em relação aos royalties, mas na própria
discussão da proposta de se refletir o pacto federativo,
nós venhamos a contemplar em todo o Brasil esses
Municípios com grande área de preservação ambiental
com o benefício de uma compensação, que pode ser
feita mediante a inclusão de uma variável ambiental.
Nós apresentamos aqui o Projeto de Lei nº 3.106,
de 2012, que propõe exatamente isso, e nós esperamos, apelamos para a sensibilidade do grupo de
trabalho que discute neste momento os royalties de
petróleo, mas também apelamos para o bom senso e
para a sensibilidade desta Casa para o tema, a fim de
que mesmo os Municípios não produtores possam ser
contemplados, dentro daquilo que já se propôs, sem
necessidade alguma, Sr. Presidente, de que se altere a proporcionalidade, os percentuais que já foram
propostos no substitutivo apresentado pelo grupo de
trabalho que estuda a matéria, por intermédio do Deputado Carlos Zarattini, que é Relator dessa matéria.
Não há necessidade de alteração alguma; seria o caso,
apenas, de inclusão de uma variável ambiental, o que,
eu penso, haveria de fazer e de promover justiça, de
promover equilíbrio e dar maiores condições a essas
cidades, reconhecendo o esforço, o empenho desses
Municípios e o custo que têm para eles a preservação
do meio ambiente.
Mas, Sr. Presidente, há um outro assunto, um
outro tema que eu também trago a esta tribuna nesta
ocasião. Durante o VIII�����������������������������
Encontro de Formação e Articulação dos Povos Indígenas de São Paulo, ocorrido
no mês de maio na Capital paulistana, foi levantado
pelos indígenas presentes a grave situação em que
se encontra a saúde indígena naquele que é o meu
Estado, o Estado de São Paulo. Segundo os participantes, a mudança da saúde indígena para a Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI, criada
pelo Decreto nº 7.336, de outubro de 2010, em nada
mudou até agora o quadro caótico da saúde indígena
no Estado de São Paulo. Há precariedade no atendimento à saúde indígena em São Paulo, e o retrato é
o mesmo no resto do Brasil. A falta de medicamentos,
a falta de transportes e a falta de profissionais para o
atendimento têm levado ao caos, ao estado de abandono esses povos, e para os indígenas de São Paulo,
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Sr. Presidente, que participaram do encontro, a situação está pior do que estava quando a saúde indígena
ainda era responsabilidade da FUNASA.
A situação complica-se mais ainda quando os
índios moradores da cidade buscam atendimento,
seja no SUS, seja mesmo junto à SESAI. O descaso
é maior no que se refere à CASAl de São Paulo, cuja
atual estrutura física não contempla de forma efetiva o
atendimento dos indígenas que para lá são direcionados, sendo que a maioria desses indígenas se deslocam do interior para lá. A CASAl de São Paulo não tem
a mínima condição de receber esses pacientes; com
uma visita da Vigilância Sanitária ela seria, Deputada
Erika Kokay, fechada na hora.
Já no interior, onde a maioria da população vive
nas aldeias, a precariedade do atendimento é o fator
marcante. Sem transporte em número suficiente, os
pacientes ficam à espera de remoções, com sérios risco de perda de vida, em especial as crianças. O atual
modelo da SESAI, que contempla o atendimento dos
indígenas de São Paulo por um escritório na Capital
vinculado ao Distrito Sanitário Especial do Litoral Sul,
cuja sede fica no Estado do Paraná, inviabiliza totalmente a gestão do processo de atendimento a esses
povos. Esse modelo de vínculo do escritório na Capital
com o Distrito no Paraná tem de ser revisto de forma
urgente, pois a maioria das aldeias está no interior de
São Paulo, o que dificulta mais ainda o atendimento
desses usuários indígenas.
O clamor por todo Brasil pela melhora da qualidade da saúde dos povos indígenas se evidencia a cada
dia, com notícias de invasões nos Estados do Sul, na
Bahia, no Acre, em Tocantins, e agora em Brasília, na
sede da SESAI, por indígenas do Sul que aqui vieram
em busca de um melhor atendimento para a saúde
dos seus povos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é alarmante o quadro. A taxa de mortalidade infantil entre
os povos ianomâmis é da ordem de 170 de cada mil
nascidos vivos. No Vale do Javari a situação é grave.
A taxa de mortalidade infantil chega a 150 de cada
mil nascidos vivos. Os povos xavantes amargam péssimas condições de atendimento, e entre eles a taxa
de mortalidade infantil também é muito grave, muito
séria: 80 de cada mil nascidos vivos. E o mesmo quadro repete‑se entre os povos kaiapós do Pará. No Acre,
a desnutrição e as doenças hídricas têm acarretado
várias denúncias por parte daqueles indígenas, em
busca de apoio para que crianças parem de morrer; a
taxa de mortalidade infantil no Distrito Alto Juruá, no
Acre, é de 86 de cada mil nascidos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, esses
dados são mesmo alarmantes, pois os indicadores de
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mortalidade infantil no Brasil ficam entre 21 e 23 de
cada mil nascidos vivos. Quando nos deparamos com
a execução do orçamento do saneamento em áreas
indígenas, cujo valor para 2012 é da ordem de R$ 58,5
milhões, nossa preocupação é com o fato de que no
atual modelo de gestão da SESAI os distritos não conseguirão executá-lo, pois terão de fazer os projetos e
licitar as obras; enquanto isso, crianças estão morrendo
por falta de água adequada para consumo nas aldeias.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que
agrava ainda mais a situação da saúde dos povos indígenas é o fato de que também a Fundação Nacional
do Índio – FUNAI passa por momentos de estagnação
em todo Brasil, o que contribui para a piora do quadro
em que vivem esses povos.
E faço um apelo desta tribuna, Sr. Presidente,
concluindo o meu raciocínio, faço um apelo em favor
dos povos indígenas do Brasil e em especial de São
Paulo, no sentido de que o Ministro Alexandre Padilha,
um grande Ministro, um estadista, um homem sensível e preocupado, um Ministro da maior competência,
de forma urgente, olhe para a SESAI, para que esse
quadro venha a inverter-se.
Os povos indígenas de São Paulo necessitam de
uma CASAl com condições dignas para atendimento
dos que ali chegam, dos que vão à Capital em busca
de atendimento. Carecem também de mais transportes,
de medicamentos, de um plano de saneamento básico
em suas aldeias, de um plano que contemple em todas as aldeias a presença dos profissionais de saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha
a dizer.
Que Deus abençoe o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Muito obrigado, Deputado Roberto de Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos, do
PSDB do Ceará, por até 3 minutos.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, telespectadores da
TV Câmara, na data de hoje, 31 de maio, comemora-se
o Dia Mundial sem Tabaco. Por intermédio da Organização Mundial da Saúde, estamos fazendo um debate
sobre a indústria do tabaco, os efeitos maléficos que o
cigarro traz ao ser humano, assim como questões do
próprio ambiente. Nós, da Comissão de Seguridade
Social e da Frente Parlamentar da Saúde, estamos
trabalhando para termos ambientes livres de cigarro.
Em 2002, nesta Casa, apresentamos um fundo de
reparação civil. Já houve vários debates. Essa nossa
proposta, como existe em outros países, é para que a
indústria tabagista possa ser corresponsabilizada, por
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meio desse fundo de reparação civil, a fazer os reparos
aos danos sofridos pela família que perdeu seu ente
em virtude de enfisema pulmonar e outras doenças
provenientes do uso de cigarro. Há sempre necessidade de apoio, porque há sempre alguém morrendo,
UTIs superlotadas, desagregação social, porque, na
maioria das vezes, quando falece o pai ou a mãe de
uma família de baixa renda, os filhos ficam sem recurso para sobreviver. E esse fundo de reparação civil é
justamente para essa corresponsabilidade social das
empresas no tocante a assegurar essas famílias.
Então, a nossa solicitação neste momento em
que há toda essa mobilização no Dia Mundial sem
Tabaco é para sensibilizar as lideranças, o próprio Governo para essa nossa proposta da criação do fundo
de reparação civil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Dia
Mundial sem Tabaco, comemorado neste dia 31 de
maio, terá como tema, no Brasil Fumar: faz mal pra
você, faz mal pro planeta.
Essa adaptação ao tema internacional divulgado
pela Organização Mundial da Saúde – OMS, A Interferência da Indústria do Tabaco, torna mais ampla a
abordagem, uma vez que trata os danos causados ao
longo da cadeia de produção do tabaco. Sabe-se que,
além dos 6 milhões de óbitos anuais no mundo e 200
mil no Brasil, decorrentes das doenças relacionadas
ao tabaco, uma árvore é derrubada para se produzir
300 cigarros.
Essa relação saúde e meio ambiente merece o
engajamento de todos, pois até mesmo o fumante passivo está correndo o risco de desenvolver câncer de
pulmão, sofrer de doenças cardíacas e coronarianas,
além da propensão à asma e à redução da capacidade respiratória. Estatísticas apontam que, no País, a
prevalência de fumantes acima de 15 anos é de 15%,
cuja meta do Ministério da Saúde é chegar a 9% até
2022. Para atingirmos esse objetivo, diante de um público estimado em 25 milhões de fumantes, esta Casa
pode dar a sua contribuição ao reunir os projetos que
tratam do tema e fazer uma força tarefa para discutir
e votar o mais breve as matérias. Somente de nossa
autoria, há o PL nº 161/2000, que cria o Fundo de Reparação Civil para ressarcimento do SUS, e o PL nº
2035/2007, que proíbe o uso de cigarros, cigarrilhas,
cachimbos e charutos em ambientes coletivos.
No caso específico da relação tabaco e meio
ambiente, cabe aqui outro dado também preocupante. Pesquisas sobre o assunto retratam que as pontas
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de cigarro lideram a lista de itens mais coletados nas
praias, chegando a corresponder até 50% de todo o
lixo coletado pelas ruas e rodovias do País. Quando
levados pela chuva para rios, oceanos, lagos e florestas, por exemplo, demoram aproximadamente 5 anos
para se decompor, comprometendo a vida de peixes,
animais marinhos e aves, que podem ingerir os filtros
de cigarros desprezados no chão e até em locais impróprios.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, precisamos urgentemente discutir qual a melhor política pública voltada para os jovens, que cedo começam esse
terrível vício. Lembro que o estudo realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo
Cruz, divulgada em março passado, retratou bem esse
cenário. Entre os anos 2005 e 2009, 17 mil estudantes
de 13 capitais participaram da pesquisa, com o resultado apontando que 30,4% dos meninos e 36,5% das
meninas disseram que já haviam experimentado cigarro. Desse grupo, 58,2% dos meninos e 52,9% das
meninas revelaram preferir o cigarro com sabor.
No que diz respeito ao cigarro com sabor, cabe
aqui ressaltar o esforço da Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA para publicar a Resolução RDC
14/2012, prevendo a retirada desse produto do mercado
brasileiro até 2014. Um esforço que, inclusive, levou o
reconhecimento do seu diretor, José Agenor Álvares,
a ser indicado para receber um prêmio especial da
Organização Mundial de Saúde nesta quinta-feira, 31
de maio, das mãos da Diretora-Geral, Margaret Chan.
Para a OMS, o Diretor da ANVISA desempenhou um
papel fundamental no desenvolvimento de um conjunto de medidas de controle do tabaco, no ano de
2011, que incluem restrições à utilização de aditivos e
aromatizantes em produtos derivados do tabaco e as
regulamentações sobre a publicidade ao tabaco nos
pontos de venda.
Por fim, além de reiterar o nosso compromisso
com essa causa e por uma população mais saudável,
destacamos aqui o comprometimento da Organização
da Saúde, mais uma vez, em reduzir o índice de tabagismo em todo o mundo em 30% até 2025. O anúncio
aconteceu durante a Assembleia Mundial de Saúde
da OMS, no último dia 24 de maio. A meta faz parte
do combate às maiores causas de morte no mundo.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra, para uma breve comunicação, pela ordem, a Deputada Erika Kokay. S.Exa. disporá de até 3 minutos.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o jornal Correio
Braziliense traz hoje uma grande matéria, de página
inteira, onde fala sobre esse sexismo, sobre esse ma-
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chismo que muitas vezes está “invisibilizado”. E é preciso que o identifiquemos, para que possa ser combatido.
Falo daquele sexismo, daquele machismo que
vem como pedaços de uma lógica segundo a qual
aqueles que se sentiam donos das terras também se
sentiam donos das crianças e das mulheres. Sexismo
ou machismo que é construído e que tirou da mulher,
durante muito tempo neste País e no mundo, a capacidade de ser considerada e reconhecida como ser
humano, porque tirou da mulher a condição de ser
sujeito do seu próprio corpo.
Eu falo do que traz o jornal Correio Braziliense,
de uma legislação que perdura neste País, como tetos
e paredes de vidro que não se pode combater, porque
não se consegue visibilizar, e ao mesmo tempo, ao
não se identificarem os tetos e as paredes de vidro,
tende a se naturalizar a subalternização das mulheres.
Eu falo do que traz o Correio Braziliense no dia de
hoje sobre a mulher que deseja fazer a laqueadura ou
submeter-se a um processo de esterilização. Mulheres
adultas, mulheres que têm as condições previstas ou
as premissas necessárias para optar por isso, mas só
podem fazê-lo se tiverem o consentimento dos seus
cônjuges. É o que diz a nossa legislação.
As mulheres que não eram donas dos seus empregos, porque só podiam exercer uma atividade laboral se os maridos permitissem, as mulheres que
não tinham o direito de votar neste País e adquiriram
esse direito tecido com muita luta, com muita dor e
com muita esperança, há pouco mais de 80 anos, as
mulheres que em 1940 não podiam praticar os esportes que quisessem, porque teriam que se submeter às
determinações do Ministério do Desporto, para que os
esportes tivessem uma consonância com a dita natureza feminina, ainda hoje não são donas do seu próprio
corpo, da sua própria vontade. E não são agentes do
seu próprio futuro.
Por isso, Sr. Presidente, urge que nós possamos
modificar a legislação, para que esses fios do sexismo,
esses fios do machismo que ainda persistem – persistem – em nossos marcos legais possam ser desconstruídos e nós possamos ter uma sociedade realmente
democrática, que só será possível quando tivermos
igualdade de direitos entre homens e mulheres.
Por isso, Sr. Presidente, as mulheres têm que
ser donas da sua própria vontade. E as premissas
necessárias para qualquer laqueadura não podem
carregar a subalternização explícita ou a aceitação
do seu cônjuge para que a mulher possa definir sobre
a sua própria vida.
E eu diria, Sr. Presidente, que é como se um país
que já tirou tantos direitos absolutamente fundamentais
à condição e ao exercício da condição humana tirasse
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da mulher o domínio sobre o seu próprio corpo. Por
isso, faço aqui valer a frase que diz “meu corpo, meu
território”. Ou seja, a capacidade de as mulheres decidirem, desde que, obviamente, sejam seguidas todas
as outras premissas que estão postas. Se a mulher,
por exemplo, não tiver um cônjuge, ela não pode decidir sobre uma laqueadura; se a mulher não tiver autorização do marido, que via de regra não compartilha
a educação dos meninos, nem as tarefas domésticas,
ela também não poderá determinar sobre isso.
Sr. Presidente, a igualdade de direitos é absolutamente fundamental para que nós possamos construir
uma sociedade em que todos os seres humanos, pelo
simples fato de termos vindo à Terra como seres humanos, possam exercer plenamente a condição humana,
que envolve dignidade e, além disso, a possibilidade
de sermos sujeitos da nossa vida, sujeitos das nossas
vontades, dos nossos desejos, sujeitos. Porque ser humano tem a possibilidade de ter consciência da sua
vida, pegá-la pelas mãos e transformá-la.
Por isso, cabe a esta Casa retirar esses fios, muitas vezes invisibilizados, do sexismo e do machismo em
um País onde mulheres já chegaram a ser marcadas
no rosto com as iniciais dos seus maridos, e que teimam em carregar junto com a sua luta a luta por uma
sociedade mais justa, mais igualitária, onde todos os
seres humanos tenham direitos iguais.
Cabe a esta Casa reformar os marcos legais e
dizer que essa condição feminina, essa condição de
sermos mulheres não pode representar a dor, não pode
representar a subalternização. Mas significa a diferença que faz com que nós reconheçamos a diversidade
humana, a sua beleza e a sua magia.
Sr. Presidente, devemos imediatamente nos debruçar sobre esse tema e dizer que cabe às mulheres
decidir sobre sua própria vida, decidir sobre a sua própria vontade e sobre o seu próprio corpo.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Convido a
Deputada Erika Kokay para assumir a Presidência
dos trabalhos, para que eu possa fazer uma breve
comunicação.
O Sr. Luiz Couto, § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Sra. Erika Kokay , § 2° do
art. 18 do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) – Concedo
com muita alegria a palavra ao nosso grande Deputado
Luiz Couto, que terá para a sua intervenção o tempo
de 3 minutos.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sra. Presidente, venho à tribu-
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na para falar do PRONATEC, o programa nacional
que vai capacitar cada vez mais novos técnicos para
ocupar empregos qualificados. Segundo o Ministério
da Educação, esse Programa Nacional de Acesso à
Escola Técnica e ao Emprego deve gerar 1.600.000
vagas em 2012. Ainda segundo o Ministério da Educação, desse total, 1.100.000 vagas serão abertas em
cursos de formação inicial e continuada e 500 mil em
cursos técnicos.
Como o próprio nome diz, o programa é um conjunto de iniciativas do Governo Federal voltadas para
a ampliação do acesso de estudantes e trabalhadores
brasileiros a essa modalidade educacional. Isso significa que com que esse programa nós estamos, Sr.
Presidente, tirando do desemprego, tirando da ação
nefasta do crime organizado, do narcotráfico, centenas
de milhares de brasileiros e brasileiras, que agora vão
poder obter uma formação técnica. E a partir daí, Sr.
Presidente, nós poderemos ver esses jovens em empregos de qualidade, trabalhando para ter uma vida
digna, sem necessidade de se corromper no crime organizado, no narcotráfico, colocando a sua energia, a
sua força, a sua sabedoria, a sua inteligência a serviço
da construção de um País onde possamos ter cada
vez mais dignidade.
É isso que nós queremos dizer, parabenizando o
Ministério da Educação e também a nossa Presidenta
Dilma, primeiro porque esse programa é fundamental
para o desenvolvimento do nosso País; ou seja, nós
podemos dizer que com a educação profissional, desde
aquela educação que oferecem os Institutos Federais
de Educação Tecnológica e agora com o PRONATEC,
estamos oferecendo uma formação técnica e profissional para pessoas que estão desempregadas ou não
conseguem emprego porque não estão capacitadas.
Está aí o PRONATEC, capacitando essas pessoas,
oferecendo‑lhes vagas nos cursos, para que depois
elas possam ocupar os empregos que vão surgir,
porque no Brasil, infelizmente, Sr. Presidente, muitas
vezes sobram empregos porque não há mão de obra
capacitada. V.Exª mesmo, que é lá do Nordeste, do Ceará, sabe que muitas vezes o jovem procura emprego
e pedem-lhe experiência, e é o seu primeiro emprego.
Agora, com o PRONATEC, essa capacitação profissional, essa educação profissional e tecnológica vai dar
a esse jovem condições para encontrar um emprego
e a partir daí melhorar a qualidade de vida dele e da
sua família.
Então, eu quero parabenizar o Ministério da Educação, bem como o nosso Governo, porque o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC vem para realizar aquilo que é sua
competência específica, a de formar tantos técnicos e
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técnicas para ocuparem espaço no mercado de trabalho e assim obterem melhor qualidade de vida.
Era isso que eu gostaria de expressar, nesta breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Gomes de Matos) – Nós queremos parabenizar o nobre Deputado
Luiz Couto pelo seu pronunciamento, até porque sabemos da importância que tem a capacitação dos nossos
jovens, e o PRONATEC é a alternativa para que, no
pacto federativo entre União, Estados e Municípios,
nós possamos ter realmente esses futuros profissionais bem capacitados.
Durante o discurso do Sr. Luiz Couto, a
Sra. Erika Kokay, § 2º do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Raimundo Gomes de Matos,
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.
PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS À
MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o combate às drogas, particularmente
ao crack, é um dos principais desafios impostos hoje
aos gestores públicos.
Converso frequentemente com dezenas de Prefeitos do meu Estado e percebo a enorme preocupação
com essa praga que é a dependência química. Além
de aumentar os índices de violência, aumenta também
os gastos com despesas médicas. Os tratamentos são
caros e muitas vezes não surtem o efeito desejado.
Por isso, fundamental mesmo é investir em prevenção.
Na semana passada, o Governo Federal anunciou
a criação de Centros Regionais de Referências para
formação de profissionais de saúde, assistência social
e segurança e de agentes comunitários e do sistema
judiciário e policial para prevenir o uso de crack e outras drogas. A iniciativa faz parte do Programa Crack,
É Possível Vencer. Até 2014, Estado e Municípios de
todo o País devem receber 4 bilhões de reais da União
para essa finalidade.
O meu Estado, Pernambuco, foi o primeiro a assinar parceria com o Governo Federal para participar
desse programa. Pernambuco vai receber, entre repasses e aplicação direta, aproximadamente 85 milhões
de reais para programa de combate ao crack.
Fico muito feliz com essa iniciativa, caros colegas, porque sou médico e sei dos efeitos da droga na
saúde e na vida de uma pessoa. A família também
sofre muito e tem aumento de despesas com o dependente químico.
O combate ao consumo da droga vai ser feito
de forma integrada e através de três frentes. Primeiro
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vai haver aumento na oferta de tratamento de saúde e
atenção aos usuários da droga. Três novas Unidades
de Acolhimento Adulto e uma Unidade de Acolhimento
Infantil serão implantadas até junho de 2012, enquanto
os 126 Centros de Referência Especializada de Assistência Social, que têm capacidade para realizar 6.840
atendimentos em 121 Municípios do Estado, terão o
repasse mensal ampliado para 1,1 milhão de reais. Os
sete Centros de Referência para Pessoas em Situação
de Rua também terão o repasse aumentado de 91 mil
reais para 118 mil reais por mês para cada unidade.
Isso é importante, porque as pessoas que estão
na rua são as mais vulneráveis. Pesquisas mostram
que 80% dos moradores de rua são consumidores de
crack, álcool, cola ou outras drogas.
A segunda frente de atuação do Programa Crack,
É Possível Vencer está relacionada ao combate ao tráfico
e às organizações criminosas. Precisamos desmontá-las com rigor.
Pernambuco já tem sua estratégia nesse sentido:
o Governador Eduardo Campos vai apostar na implementação de policiamento ostensivo. Câmeras serão
instaladas nas proximidades das áreas de concentração de uso de drogas. Além disso, o Estado vai receber
três bases móveis de controle de videomonitoramento, cada uma delas com capacidade para controlar 20
câmeras fixas, e 40 profissionais de segurança serão
capacitados para atuar nelas. O investimento nessa
ação em segurança pública no Estado é estimado em
5,5 milhões de reais.
A terceira frente terá ações voltadas à prevenção,
principalmente nas escolas. Professores e funcionários
serão capacitados para mostrar aos jovens como a
droga pode destruir a vida da pessoa e de sua família.
O crack é uma verdadeira epidemia hoje no Brasil.
Graças a Deus, estamos enxergando e agindo a tempo
de evitar que mais jovens caiam nessa armadilha. Com
essas ações de prevenção e combate ao problema e
com os recursos para que elas sejam implementadas
efetivamente, conseguiremos vencer essa guerra.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, 29 de maio, encaminhei duas solicitações
relacionadas ao aproveitamento da energia oriunda
da Linha de Transmissão de Tucuruí pelos Municípios
amazonenses de Parintins, Urucará, Nhamundá, São
Sebastião do Uatumã, Itapiranga, Itacoatiara, Silves,
Rio Preto da Eva, Manaus e Municípios integrantes da
Região Metropolitana.
O primeiro documento foi o Oficio nº 55/2012,
encaminhado ao Ministro de Minas e Energia, Edison
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Lobão, em que solicito a S.Exª audiência para tratar
de assunto relacionado à aquisição e implantação de
subestações rebaixadoras de potência, equipamentos
necessários para manter o fornecimento de energia em
níveis de qualidade adequados ao atendimento da oferta de energia transmitida pelo Linhão Tucuruí/Manaus.
A segunda proposição foi o Requerimento nº
127/2012, encaminhado à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, em que solicito a realização de mesa redonda no Estado do Amazonas para
tratar do mesmo assunto – aquisição e implantação de
subestações rebaixadoras de potência –, tendo como
convidadas as seguintes autoridades: representante
da Sociedade de Propósito Específico – SPE formada pelas empresas ELETROBRAS, ELETRONORTE; CHESF e Abengoa; Sr. Josias Matos de Araujo,
Diretor-Presidente das Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S/A – ELETRONORTE; Sr. Marcos Aurélio Madureira da Silva, Diretor-Presidente da ELETROBRAS
Amazonas Energia S/A; Sr. José Roberto Tadros, Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Amazonas – FECOMÉRCIO; Sr. Gaitano
Laertes Pereira Antonaccio, Presidente da Associação
Comercial do Amazonas; Deputado Estadual Sinésio
Campos, Presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas; Sr. Jair
Aguiar Souto, Presidente da Associação Amazonense
de Municípios – AAM; Sr. Frank Luiz da Cunha Garcia,
Prefeito Municipal de Parintins; Sr. Fernando Falabella,
Prefeito Municipal de Urucará; Sr. Carlos da Silva Amora, Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã;
Sr. Nadiel Serrão do Nascimento, Prefeito Municipal
de Itapiranga; Sr. Antonio Peixoto de Oliveira, Prefeito
Municipal de Itacoatiara; Sr. Aristídes Queiroz de Oliveira Neto, Prefeito Municipal de Silves; e Sr. Fullvio
da Silva Pinto, Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, encontra-se em implantação a Linha de Interligação Tucuruí-Macapá-Manaus. Ela tem previsão de receber investimentos estimados em cerca de 3 bilhões de reais. Esse
sistema de transmissão foi concebido para integrar o
sistema elétrico das regiões de Manaus, Macapá e os
Municípios situados à margem esquerda do Rio Amazonas, entre as capitais do Amazonas e do Amapá, ao
Sistema Interligado Nacional – SIN.
A Interligação Tucuruí-Macapá-Manaus será composta por um circuito duplo, na tensão de 500 quilovolts,
entre a Usina Hidrelétrica de Tucuruí e a região de Manaus, com subestações intermediárias nos Municípios
de Oriximiná, no Estado do Pará, e Silves e Manaus,
no Estado do Amazonas. O Amapá será interligado
ao SIN por uma linha de transmissão, também em
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circuito duplo, na tensão de 230 quilovolts, a partir da
subestação rebaixadora 500/230 quilovolts, Jurupari,
localizada em Almeirim, no Pará. Haverá subestações
em Laranjal do Jari e Macapá, no Estado do Amapá.
Todos os Municípios da região a ser beneficiada
com o suprimento de energia elétrica confiável, a partir
da entrada em operação da Interligação Tucuruí‑Macapá-Manaus, sofrem com um suprimento de energia
elétrica de baixa qualidade e confiabilidade. Aguardam,
portanto, com grande expectativa a entrada em operação desse sistema de transmissão.
Há notícias de que o primeiro trecho dessa interligação a entrar em operação, ainda em 2012, será o
ramal Oriximiná-Manaus – PA/AM –, de 586 quilômetros,
em 500 quilovolts. Esse trecho está sendo implantado
pelo consórcio Manaus Transmissora de Energia, formado por ELETRONORTE – 30% –, Abengoa – 30%
–, FIPBE – 20,5% – e CHESF —19,5%.
Apesar da proximidade da data de entrada em
operação da Interligação Tucuruí-Manaus, as populações dos Municípios amazonenses, especialmente os
integrantes da Região Metropolitana de Manaus, não
dispõem de informações sobre a situação das obras
a cargo do consórcio Manaus Transmissora de Energia e da ELETROBRAS Amazonas Energia S/A, que
precisam ser executadas para maximizar a disponibilização da energia transportada por esse sistema de
transmissão aos diversos Municípios que podem ser
beneficiados pelo empreendimento.
Preocupando com possíveis entraves ao pleno
funcionamento do Sistema Interligado Nacional para o
aproveitamento da energia pelos Municípios citados é
que apresentei as solicitações acima elencadas.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP-SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a estiagem não é um problema sem solução.
Regiões desérticas, como o Oeste dos Estados Unidos,
o Chile ou Israel, convivem muito bem com a falta de
chuvas, graças a investimentos bem pensados. E, por
serem bem pensados, são investimentos mais baratos
do que obras faraônicas e mal planejadas.
O problema da Região Nordeste do Brasil, também vivido pelo extremo oeste e oeste de Santa Catarina, pelo Paraná e pelo Rio Grande do Sul, poderia
ser solucionado por projetos de irrigação, baseados
no armazenamento das chuvas em grandes reservatórios. Para garantir a viabilidade desses projetos de
irrigação, é necessária a desoneração tributária dos
equipamentos relacionados. E, se tudo o mais falhar,
é preciso que o Estado garanta aos agricultores um
seguro de renda, para que esses trabalhadores e suas
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famílias continuem a ter uma existência digna, mesmo
nos anos em que as safras forem inviáveis.
Precisamos deixar de fazer leis e obras movidos pela urgência, sem as devidas análises. Em lugar
dessas obras e leis, que tendem a ser malfeitas, favorecendo a corrupção e o desrespeito pelas instituições, precisamos fazer leis e obras que de fato sejam
importantes e duradouras. Obras de irrigação podem
impedir a repetição periódica da tragédia das secas e
são a resposta mais barata e definitiva para o problema. Tais obras, contudo, são atrasadas pela burocracia e impostos, além da falta de crédito, mão de obra
e eletricidade trifásica.
A burocracia brasileira é tão lenta e complicada
que chega a ser esotérica. O licenciamento ambiental para um açude ou poço pode demorar anos para
ser liberado. A falta de infraestrutura elétrica também
atrapalha. Sem energia trifásica, muitos dos aplicativos
de irrigação mais modernos são inviáveis. A legislação
atual exige que o agricultor participe do investimento
nesse tipo de eletrificação, e essa norma dificulta ou
inviabiliza a rede trifásica, especialmente porque não
existem linhas de financiamento adequadas à classe
média rural.
Finalmente, existe a questão da falta de técnicos
capacitados. O Brasil não formou mão de obra em número suficiente para acompanhar o crescimento vertiginoso do setor agropecuário. É preciso atrair os jovens
para as carreiras vinculadas à irrigação e recapacitar
os que já são profissionais da área.
Se superarmos esses gargalos – burocracia, crédito, eletricidade e mão de obra –, poderemos passar
dos atuais 5 milhões de hectares irrigados no Brasil
para uma área seis vezes maior, de 30 milhões de
hectares, respeitando os recursos naturais e até contribuindo para preservá-los, ao tornar a agropecuária
mais intensiva e eficiente. Cada hectare irrigado pode
produzir três vezes mais do que um não irrigado.
O redesenho do agronegócio brasileiro está tendo
uma contribuição governamental muito importante. O
Ministério da Agricultura está sendo abastecido com
dados atualizados sobre produção, tipo de solo, disponibilidade de água, energia elétrica e vias de escoamento das regiões brasileiras, e esses dados permitirão
identificar a vocação agrícola de qualquer propriedade,
bem como os investimentos mais adequados a serem
feitos pelo Governo ou pelos agricultores. Uma coisa
é certa, quando se fala de irrigação: a água é um recurso limitado e precioso.
Quando o assunto é a racionalização do uso da
água, devemos nos aproveitar não só da tecnologia
dos países que conseguiram transformar seus desertos
em hortas e pomares, mas também das instituições e
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mecanismos legais lá existentes. Por exemplo: cada
produtor israelense tem uma cota de água natural,
que é determinada em função das chuvas. Quando o
produtor usa até 50% de sua cota, ele paga um determinado preço; para os 30% seguintes, o preço do
metro cúbico de água já custa o dobro, e para os 20%
restantes o custo da água para irrigação é o mesmo
da água urbana. Aquele país reutiliza mais de 70% das
águas já usadas no ambiente doméstico. Países como
o Chile e Israel não subsidiam seus agricultores, mas
tampouco os sobrecarregam de impostos. Além disso,
investem muito em tecnologia, inclusive na dessalinização das águas do mar, hoje usadas na agricultura.
O Brasil também pode se beneficiar dessas e
outras tecnologias, Sras. e Srs. Deputados. É nos preparando para o uso racional da água que poderemos
enfrentar, sem problemas, qualquer temporada de seca.
Repito: precisamos investir em sistemas de açudes e
irrigação; trabalhar pela desoneração tributária dos
equipamentos de irrigação; e, se tudo o mais falhar,
os agricultores e suas famílias devem poder confiar
num sistema estatal de seguro que lhes garanta uma
renda durante os períodos de estiagem.
Obrigado.
O SR. WELITON PRADO (PT-MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como pode o Governo do Estado tratar os
servidores do Estado apenas como despesa e não
como investimento? Os servidores já convivem com
salários defasados, com a falta de condições dignas
de trabalho, com a falta de materiais para a realização
das atividades, com a falta de segurança, e agora o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais – IPSEMG, que já não consegue atender os servidores e seus dependentes com qualidade,
especialmente no interior, também quer cobrar pelas
consultas e exames.
No ano passado, inclusive, os sindicatos foram
proibidos de participar das negociações sobre o novo
plano de assistência à saúde do Instituto. O SINDUTE/MG foi convidado a se retirar da mesa, e o SINDIELETRO, em protesto e solidariedade, também se
retirou da sala.
Em Uberlândia, na história do IPSEMG, somente
dois hospitais foram credenciados: o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, por cerca
de 2 anos, e agora o Hospital Madrecor. Isso resultou
em uma demanda reprimida de mais de 20 anos.
Hoje, 30 mil pessoas entre titulares e dependentes
na região do Triângulo Mineiro sofrem com os serviços
precários do IPSEMG. Há também encaminhamentos
médicos na cidade para procedimentos cirúrgicos de
todas as regiões do Estado. E, para piorar, o convênio
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apresenta problemas. Com início em março de 2009, já
ocorreram duas paralisações no atendimento do Hospital Madrecor: a primeira em 2011, e depois em janeiro deste ano. Nas duas interrupções no atendimento
houve a intervenção do Ministério Público. Inclusive foi
feito um ajuste de conduta que vence em julho próximo.
Já ocorreu também reunião entre a Presidente do
IPSEMG e o Diretor Técnico do Hospital Madrecor. Contudo, não houve ainda um acordo para a continuidade
do contrato. Isso porque há um impasse: o Hospital exige a tabela especial que é usada para a Policia Militar,
e o IPSEMG oferece a tabela básica. Outra demanda
dos segurados do IPSEMG é a cirurgia bariátrica, que
hoje só é feita no hospital em Belo Horizonte.
O atendimento para cada especialidade também
é restrito, e a marcação das consultas só ocorre no
inicio de cada mês. No restante do mês só há atendimento de urgência e emergência.
Assim, há um temor de uma nova paralisação dos
procedimentos no Hospital Madrecor para os conveniados do IPSEMG em Uberlândia e cidades da região,
prejudicando cerca de 30 mil usuários do IPSEMG, já
que não há outro atendimento na região.
Como se todos estes problemas já não bastassem, em janeiro deste ano, o IPSEMG implantou uma
série de mudanças em seu modelo de assistência à
saúde, mas, conforme relatos dos conveniados, a precarização e as enormes dificuldades continuam. Uma
das mudanças estabelecidas foi a instituição de um
piso de contribuição no valor de R$ 30,00.
O IPSEMG também começará a cobrar, a partir
do ano que vem, além dos 3,2% descontados na remuneração mensal do servidor, as consultas, exames
e procedimentos médicos. A justificativa usado pelo
IPSEMG para a medida, chamada de “coparticipação
nas despesas”, é uma forma de “educar os beneficiários para a utilização correta dos serviços”. Mas isso é
um absurdo! Nós sabemos que não há que se falar em
educar os beneficiários quanto ao uso do plano de saúde, já que os usuários encontram diversas dificuldades
de conseguir o atendimento adequado e de qualidade.
Inúmeras são as reclamações: cotas para exames
de rotina se esgotam rapidamente, consultas têm sido
desmarcadas constantemente devido ao crescente
descredenciamento de médicos, clínicas e hospitais,
faltam médicos e especialistas, especialmente no interior, os atendimentos de urgência são precários ou
inexistentes, e exames como ultrassom, mamografia,
tomografia e outros chegam a demorar até 60 dias
para serem realizados.
No Hospital Madrecor, para os conveniados do
IPSEMG em Uberlândia e cidades da região, os servido-
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res também reclamam da restrição ao atendimento por
conta da “cota contratual” entre Madrecor e IPSEMG.
Os servidores também não podem contar com
o sistema público de saúde na cidade e sequer com
o SAMU. A falta de médicos é generalizada em todas
as unidades de saúde do Município, tanto nas UAIs
(Unidades de Atendimento Integrado), quanto nas UBS
(Unidades Básicas de Saúde). Já o SAMU não existe.
Um Município do tamanho de Uberlândia não
conta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. A Prefeitura é contra a implantação
do serviço na cidade. Afirma que o serviço não salva
vidas. Ora, estamos falando de um serviço essencial!
O SAMU faz um atendimento pré-hospitalar, e
são tomadas medidas urgentes que são executadas
em tempo recorde para salvar vidas. As ambulâncias
do SAMU são devidamente equipadas, com profissional médico capaz de diagnosticar a situação e adotar
as ações necessárias. O paciente já é medicado no
local ou dentro do veículo.
Cidades próximas e com menos habitantes já
contam com este serviço, como Uberaba. Não há como
aceitar que Uberlândia não implante o serviço e não
assuma ser sede do SAMU Regionalizado.

VIII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Gomes de Matos) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão.
Lembro que haverá sessão solene amanhã, dia
1º de junho, às 15 horas, em homenagem à Força Jovem do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Gomes de Matos) – COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco
RORAIMA
Berinho Bantim PSDB
Francisco Araújo PSD
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Raul Lima PSD
Total de Roraima: 4
AMAPÁ
Dalva Figueiredo PT
Davi Alcolumbre DEM
Luiz Carlos PSDB
Sebastião Bala Rocha PDT
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Amapá: 5
PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB
Cláudio Puty PT
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Dudimar Paxiúba PSDB
Giovanni Queiroz PDT
Josué Bengtson PTB
Lira Maia DEM
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Miriquinho Batista PT
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 12
AMAZONAS
Átila Lins PSD
Carlos Souza PSD
Francisco Praciano PT
Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM
Rebecca Garcia PP
Sabino Castelo Branco PTB
Silas Câmara PSD
Total de Amazonas: 8
RONDÔNIA
Carlos Magno PP
Marinha Raupp PMDB
Mauro Nazif PSB
Moreira Mendes PSD
Natan Donadon PMDB
Padre Ton PT
Total de Rondônia: 6
ACRE
Flaviano Melo PMDB
Gladson Cameli PP
Henrique Afonso PV PvPps
Marcio Bittar PSDB
Perpétua Almeida PCdoB
Taumaturgo Lima PT
Total de Acre: 6
TOCANTINS
Ângelo Agnolin PDT
Eduardo Gomes PSDB
Júnior Coimbra PMDB
Laurez Moreira PSB
Lázaro Botelho PP
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM
Total de Tocantins: 6
MARANHÃO
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Francisco Escórcio PMDB
Hélio Santos PSD
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Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nice Lobão PSD
Pedro Novais PMDB
Pinto Itamaraty PSDB
Professor Setimo PMDB
Ricardo Archer PMDB
Waldir Maranhão PP
Total de Maranhão: 10
CEARÁ
André Figueiredo PDT
Antonio Balhmann PSB
Arnon Bezerra PTB
Chico Lopes PCdoB
Danilo Forte PMDB
Eudes Xavier PT
Gera Arruda PMDB
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Airton PT
José Guimarães PT
José Linhares PP
Mário Feitoza PMDB
Mauro Benevides PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Ceará: 15
PIAUÍ
Hugo Napoleão PSD
Iracema Portella PP
Jesus Rodrigues PT
Júlio Cesar PSD
Marcelo Castro PMDB
Marllos Sampaio PMDB
Nazareno Fonteles PT
Osmar Júnior PCdoB
Paes Landim PTB
Total de Piauí: 9
RIO GRANDE DO NORTE
Fábio Faria PSD
Fátima Bezerra PT
Felipe Maia DEM
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB
Total de Rio Grande do Norte: 6
PARAÍBA
Benjamin Maranhão PMDB
Damião Feliciano PDT
Leonardo Gadelha PSC
Luiz Couto PT
Nilda Gondim PMDB
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Romero Rodrigues PSDB
Total de Paraíba: 6
PERNAMBUCO
Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Augusto Coutinho DEM
Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Eduardo da Fonte PP
Fernando Coelho Filho PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jorge Corte Real PTB
José Augusto Maia PTB
Luciana Santos PCdoB
Mendonça Filho DEM
Paulo Rubem Santiago PDT
Raul Henry PMDB
Roberto Teixeira PP
Sergio Guerra PSDB
Severino Ninho PSB
Silvio Costa PTB
Vilalba PRB
Wolney Queiroz PDT
Total de Pernambuco: 21
ALAGOAS
Arthur Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Joaquim Beltrão PMDB
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Renan Filho PMDB
Rui Palmeira PSDB
Total de Alagoas: 6
SERGIPE
Almeida Lima PPS PvPps
Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Macêdo PT
Mendonça Prado DEM
Rogério Carvalho PT
Total de Sergipe: 5
BAHIA
Alice Portugal PCdoB
Amauri Teixeira PT
Antonio Brito PTB
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM
Arthur Oliveira Maia PMDB
Claudio Cajado DEM
Daniel Almeida PCdoB
Erivelton Santana PSC
Fábio Souto DEM

Junho de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Felix Mendonça Júnior PDT
Fernando Torres PSD
João Carlos Bacelar PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Leão PP
José Carlos Araújo PSD
José Nunes PSD
José Rocha PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jutahy Junior PSDB
Lucio Vieira Lima PMDB
Luiz Alberto PT
Luiz Argôlo PP
Márcio Marinho PRB
Mário Negromonte PP
Oziel Oliveira PDT
Paulo Magalhães PSD
Roberto Britto PP
Waldenor Pereira PT
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 27
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PSD
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Andrade PMDB
Antônio Roberto PV PvPps
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlaile Pedrosa PSDB
Diego Andrade PSD
Dimas Fabiano PP
Domingos Sávio PSDB
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Barbosa PSDB
Eros Biondini PTB
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT
George Hilton PRB
Geraldo Thadeu PSD
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM
Jô Moraes PCdoB
João Magalhães PMDB
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Júlio Delgado PSB
Lael Varella DEM
Leonardo Monteiro PT
Leonardo Quintão PMDB
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luiz Fernando Faria PP
Márcio Reinaldo Moreira PP
Marcos Montes PSD
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Mauro Lopes PMDB
Miguel Corrêa PT
Newton Cardoso PMDB
Odair Cunha PT
Renzo Braz PP
Rodrigo de Castro PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Stefano Aguiar PSC
Toninho Pinheiro PP
Vitor Penido DEM
Walter Tosta PSD
Weliton Prado PT
Zé Silva PDT
Total de Minas Gerais: 44
ESPÍRITO SANTO
Audifax PSB
Cesar Colnago PSDB
Dr. Jorge Silva PDT
Lauriete PSC
Manato PDT
Paulo Foletto PSB
Rose de Freitas PMDB
Sueli Vidigal PDT
Total de Espírito Santo: 8
RIO DE JANEIRO
Adrian PMDB
Alessandro Molon PT
Alexandre Santos PMDB
Andreia Zito PSDB
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Arolde de Oliveira PSD
Chico Alencar PSOL
Chico D`Angelo PT
Deley PSC
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN
Dr. Paulo César PSD
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Felipe Bornier PSD
Fernando Jordão PMDB
Filipe Pereira PSC
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Glauber Braga PSB
Hugo Leal PSC
Jair Bolsonaro PP
Jean Wyllys PSOL
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Marcelo Matos PDT
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Miro Teixeira PDT
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Otavio Leite PSDB
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM
Romário PSB
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB
Walney Rocha PTB
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Rio de Janeiro: 36
SÃO PAULO
Abelardo Camarinha PSB
Antonio Bulhões PRB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Beto Mansur PP
Cândido Vaccarezza PT
Carlinhos Almeida PT
Carlos Sampaio PSDB
Carlos Zarattini PT
Devanir Ribeiro PT
Dr. Ubiali PSB
Duarte Nogueira PSDB
Edinho Araújo PMDB
Eleuses Paiva PSD
Eli Correa Filho DEM
Emanuel Fernandes PSDB
Gabriel Chalita PMDB
Guilherme Campos PSD
Ivan Valente PSOL
Jilmar Tatto PT
João Dado PDT
João Paulo Cunha PT
Jonas Donizette PSB
Jorge Tadeu Mudalen DEM
José De Filippi PT
José Mentor PT
Mara Gabrilli PSDB
Missionário José Olimpio PP
Nelson Marquezelli PTB
Newton Lima PT
Otoniel Lima PRB
Pastor Marco Feliciano PSC
Paulo Teixeira PT
Penna PV PvPps
Ricardo Izar PSD
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Roberto Santiago PSD
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Salvador Zimbaldi PDT
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Macris PSDB
Vanderlei Siraque PT
Vaz de Lima PSDB
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
William Dib PSDB
Total de São Paulo: 49
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 PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Mato Grosso: 8
DISTRITO FEDERAL
Augusto Carvalho PPS PvPps
Erika Kokay PT
Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jaqueline Roriz PMN
Luiz Pitiman PMDB
Policarpo PT
Reguffe PDT
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Distrito Federal: 8
GOIÁS
Armando Vergílio PSD
Heuler Cruvinel PSD
Íris de Araújo PMDB
João Campos PSDB
Leonardo Vilela PSDB
Magda Mofatto PTB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado DEM
Rubens Otoni PT
Total de GOIÁS 10
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT
Fabio Trad PMDB
Geraldo Resende PMDB
Giroto PMDB
Marçal Filho PMDB
Reinaldo Azambuja PSDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

Junho de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARANÁ
Abelardo Lupion DEM
Alex Canziani PTB
Alfredo Kaefer PSDB
André Vargas PT
André Zacharow PMDB
Assis do Couto PT
Cida Borghetti PP
Dilceu Sperafico PP
Edmar Arruda PSC
Eduardo Sciarra PSD
Fernando Francischini PSDB
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hermes Parcianello PMDB
João Arruda PMDB
Leopoldo Meyer PSB
Luiz Carlos Setim DEM
Nelson Meurer PP
Nelson Padovani PSC
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Ratinho Junior PSC
Reinhold Stephanes PSD
Rubens Bueno PPS PvPps
Takayama PSC
Zeca Dirceu PT
Total de Paraná: 25
SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB
Décio Lima PT
Esperidião Amin PP
João Pizzolatti PP
Mauro Mariani PMDB
Onofre Santo Agostini PSD
Pedro Uczai PT
Rogério Peninha Mendonça PMDB
Total de Santa Catarina: 9
RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP
Alexandre Roso PSB
Bohn Gass PT
Danrlei De Deus Hinterholz PSD
Darcísio Perondi PMDB
Giovani Cherini PDT
Henrique Fontana PT
Jeronimo Goergen PP
José Otávio Germano PP
José Stédile PSB
Luis Carlos Heinze PP
Luiz Noé PSB
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Marco Maia PT
Marcon PT
Onyx Lorenzoni DEM
Paulo Ferreira PT
Paulo Pimenta PT
Ronaldo Nogueira PTB
Ronaldo Zulke PT
Sérgio Moraes PTB
Vieira da Cunha PDT
Total de Rio Grande do Sul: 21
DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:
Partido Bloco
RORAIMA
Edio Lopes PMDB
Jhonatan de Jesus PRB
Paulo Cesar Quartiero DEM
Teresa Surita PMDB
Total de Roraima: 4
AMAPÁ
Evandro Milhomen PCdoB
Fátima Pelaes PMDB
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 3
PARÁ
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Beto Faro PT
Elcione Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Wandenkolk Gonçalves PSDB
Total de Pará: 5
RONDÔNIA
Marcos Rogério PDT
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 2
ACRE
Antônia Lúcia PSC
Sibá Machado PT
Total de Acre: 2
TOCANTINS
César Halum PSD
Irajá Abreu PSD
Total de Tocantins: 2
MARANHÃO
Alberto Filho PMDB
Carlos Brandão PSDB
Costa Ferreira PSC
Domingos Dutra PT
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Ribamar Alves PSB
Sarney Filho PV PvPps
Weverton Rocha PDT
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Maranhão: 8
CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB
Ariosto Holanda PSB
Artur Bruno PT
Domingos Neto PSB
Genecias Noronha PMDB
João Ananias PCdoB
Manoel Salviano PSD
Total de Ceará: 7
PIAUÍ
Assis Carvalho PT
Total de Piauí: 1
RIO GRANDE DO NORTE
Henrique Eduardo Alves PMDB
Sandra Rosado PSB
Total de Rio Grande do Norte: 2
PARAÍBA
Efraim Filho DEM
Hugo Motta PMDB
Manoel Junior PMDB
Ruy Carneiro PSDB
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Wilson Filho PMDB
Total de Paraíba: 6
PERNAMBUCO
João Paulo Lima PT
José Chaves PTB
Pastor Eurico PSB
Pedro Eugênio PT
Total de Pernambuco: 4
ALAGOAS
Celia Rocha PTB
João Lyra PSD
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de Alagoas: 3
SERGIPE
Andre Moura PSC
Heleno Silva PRB
Valadares Filho PSB
Total de Sergipe: 3
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BAHIA
Acelino Popó PRB
Afonso Florence PT
Antonio Imbassahy PSDB
Edson Pimenta PSD
Geraldo Simões PT
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Josias Gomes PT
Marcos Medrado PDT
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Pellegrino PT
Sérgio Brito PSD
Valmir Assunção PT
Total de Bahia: 12
MINAS GERAIS
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB
João Bittar DEM
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Marcus Pestana PSDB
Padre João PT
Paulo Abi-Ackel PSDB
Paulo Piau PMDB
Reginaldo Lopes PT
Total de Minas Gerais: 9
ESPÍRITO SANTO
Iriny Lopes PT
Lelo Coimbra PMDB
Total de Espírito Santo: 2
RIO DE JANEIRO
Alfredo Sirkis PV PvPps
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT
Edson Santos PT
Jandira Feghali PCdoB
Liliam Sá PSD
Nelson Bornier PMDB
Simão Sessim PP
Washington Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 9
SÃO PAULO
Alberto Mourão PSDB
Alexandre Leite DEM
Aline Corrêa PP
Bruna Furlan PSDB
Delegado Protógenes PCdoB
Dimas Ramalho PPS PvPps
Guilherme Mussi PSD
Janete Rocha Pietá PT
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Jefferson Campos PSD
Junji Abe PSD
Keiko Ota PSB
Luiz Fernando Machado PSDB
Luiza Erundina PSB
Marcelo Aguiar PSD
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Maluf PP
Paulo Pereira da Silva PDT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Tripoli PSDB
Vicente Candido PT
Total de São Paulo: 21
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Flávia Morais PDT
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Marina Santanna PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PMDB
Total de Goiás: 7
MATO GROSSO DO SUL
Mandetta DEM
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 2
PARANÁ
Angelo Vanhoni PT
Dr. Rosinha PT
Luiz Nishimori PSDB
Rosane Ferreira PV PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Total de Paraná: 5
SANTA CATARINA
Edinho Bez PMDB
Jorge Boeira PSD
Jorginho Mello PSDB
Luci Choinacki PT
Marco Tebaldi PSDB
Ronaldo Benedet PMDB
Valdir Colatto PMDB
Total de Santa Catarina: 7
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Moreira PMDB
Assis Melo PCdoB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
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Manuela D`ávila PCdoB
Nelson Marchezan Junior PSDB
Osmar Terra PMDB
Renato Molling PP
Vilson Covatti PP
Total de Rio Grande do Sul: 10
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Gomes de Matos) – Encerro a sessão, antes convocando para amanhã, sexta-feira, dia 1º de junho, às 9 horas, sessão
ordinária de debates.
GRANDE EXPEDIENTE
Oradores:
10h – Ângelo Agnolin (PDT – TO)
10h25min – Miro Teixeira (PDT – RJ)
10h50min – Sebastião Bala Rocha (PDT – AP)
11h15min – Glauber Braga (PSB – RJ)
11h40min – José Augusto Maia (PTB – PE)
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS
EMENDAS
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art.
216, § 1º, do RICD).
Nº 131/12 (Felipe Bornier) – Altera o § 1º do art. 102
do Regimento Interno para tornar impositiva a assinatura eletrônica de proposições.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12

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), 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 2.610/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária Cotegipense a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
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comunitária no Município de Barão de Cotegipe, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 2.693/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Nassau Editora Rádio
e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no Município de Vitória , Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 2.850/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a concessão outorgada à S.A. Rádio Tupi para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 2.964/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Padre Luso ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Porto Nacional,
Estado do Tocantins.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 3.055/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Jornal de Rio
Claro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, no Município de Rio Claro, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 3.073/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Amigos de Fátima a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Fátima, Estado do Tocantins.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 3.085/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a permissão outorgada a Sombrasil Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
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frequência modulada, no Município de Cachoeiro de
Itapemirim, Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 3.107/2010 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outorga permissão à C.P.Z. Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Colatina, Estado do
Espírito Santo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 153/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Difusão Comunitária
Pompéia – ACUDICOP a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Dilermando de
Aguiar, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 156/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza
a Associação Conselho Cultural de Difusão Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 291/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Morena Stereo
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Campinas, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 316/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, no Município de Capão Bonito,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 387/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
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outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Ursa
Maior Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Arroio
dos Ratos, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 506/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Siqueira Campos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, no Município de Colinas do Tocantins,
Estado do Tocantins.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 511/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rede Central de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Recife, Estado
de Pernambuco.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
PROJETO DE LEI
Nº 4.219/2001 (Senado Federal – Ramez Tebet) –
Altera dispositivo da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de
1983, para tornar gratuita a emissão de carteira de
identidade no caso que menciona.
Apensados: PL nº 1414/2011 (Paulo Magalhães)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 7.260/2002 (Lincoln Portela) – Dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistema
de climatização de ambientes.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12
Nº 2.081/2003 (João Campos) – Modifica a Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, que “dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências”, limitando a veiculação de espetáculo
ou programa impróprio em local público ou em veículo
de transporte público.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12
Nº 2.277/2003 (Senado Federal – Aloízio Mercadante) – Normatiza a divulgação de documentos institucionais, produzidos em língua estrangeira, nos sítios e
portais da Rede Mundial de Computadores (Internet)
mantidos por órgãos e entidades públicos.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12
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Nº 4.228/2004 (Lincoln Portela) – Dispõe sobre as
diretrizes gerais da política pública para promoção da
cultura de paz e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-12
Nº 7.978/2010 (Poder Executivo) – Autoriza o Banco
Central do Brasil a doar ao Estado de Pernambuco o
imóvel que especifica.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 6-6-12
Nº 510/2011 (Senado Federal – Cristovam Buarque) – Institui o Dia Nacional do Compromisso com a
Criança, o Adolescente e a Educação.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-12
Nº 1.827/2011 (Tribunal Superior do Trabalho) – Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 21ª Região.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12
Nº 1.870/2011 (Tribunal Superior do Trabalho) – Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e
de cargos em comissão no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 6-6-12
1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS
PROJETO DE LEI
Nº 6.630/2002 (Senado Federal) – Dá nova redação
ao § 1º do art. 19 da Lei nº 10.260, de 12 de julho de
2001 (dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior), para atribuir prioridade
absoluta aos alunos afrodescendentes e ameríndios.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-6-12
Nº 4.006/2008 (Max Rosenmann) – Altera a Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal),
no que diz respeito à área de preservação permanente
e à reserva legal.
Apensados: PL nº 4.519/2008 (Lira Maia) PL nº
5.823/2009 (Carlos Alberto Canuto) PL nº 7.183/2010
(Fernando Lopes)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-6-12
Nº 7.746/2010 (Ronaldo Caiado) – Inclui-se o inciso
V ao art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
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1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade do
ensino de noções técnicas, não partidárias, de Ciência
Política no ensino médio.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-6-12
Nº 142/2011 (Weliton Prado) – Altera a Lei nº 9.394,
de 20 de de dezembro de 2006, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional e dá outras
providências.
Apensados: PL nº 629/2011 (Onofre Santo Agostini)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 1.727/2011 (Romero Rodrigues) – Declara o “Maior
São João do Mundo”, realizado na cidade de Campina
Grande, Estado da Paraíba, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-6-12
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 3.621/2008 (Carlos Souza) – Autoriza o Poder
Executivo a criar a Universidade da Biodiversidade
da Amazônia.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-12
Nº 5.645/2009 (Senado Federal – Cícero Lucena)
– Autoriza o Poder Executivo a criar, no Município de
Catolé do Rocha, no Estado da Paraíba, campus do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
(Instituto Federal) da Paraíba.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-12
Nº 5.734/2009 (Senado Federal – Maria do Carmo
Alves) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal para o Desenvolvimento do Baixo São
Francisco, com sede na cidade de Propriá, no Estado
de Sergipe.
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DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-12
Nº 7.273/2010 (Senado Federal – Maria do Carmo Alves) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade
Federal para o Desenvolvimento do Sertão Sergipano
(Unisse), com sede na cidade de Poço Redondo – SE.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Nº 7.287/2010 (Senado Federal – Leonel Pavan) –
Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Vale do Itajaí (UFVI).
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12
Nº 7.419/2010 (Senado Federal – Flexa Ribeiro) –
Autoriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto Federal do Pará no Município de São Miguel do
Guamá – PA.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12
2.2 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
PROJETO DE LEI
Nº 2.282/1996 (Lima Netto) – Altera a redação do art. 88,
inciso I, da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que “altera a legislação tributária federal e dá outras providências”.
Apensados: PL nº 2361/1996 (Romel Anizio ) PL nº
2550/1996 (Gonzaga Patriota)
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12
Nº 7.222/2006 (Senado Federal – Demostenes Torres) – Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro
de 1941, Código de Processo Penal, para disciplinar
a reparação de dano decorrente da prática de infração penal.
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD, a
seguinte proposição:
PROJETO DE LEI
Nº 1.928/2011 (Adrian) – Altera a Lei nº 12.305, de 2
de agosto de 2010, estabelecendo condições para a
incineração de resíduos sólidos.
ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do
RICD, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI
N. 6.182/2009 (Mauro Nazif) – Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Seringueiras,
no Estado de Rondônia.
Relação dos Deputados para o Grande Expediente
JUNHO DE 2012
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 4-6-12)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.835/12 – Dos Srs. Bohn Gass
e Sibá Machado – que “dispõe sobre as áreas consolidadas em áreas de preservação permanente e
em áreas de reserva legal, e dá outras providências”.
(Apensado: PL nº 3846/2012)
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-12
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REUNIÃO
LOCAL: Assembléia Legislativa do Pará, auditório
João Batista.
HORÁRIO: 15h
A – Mesa Redonda
Tema: Mesa redonda no estado do Pará, para debater
a poluição ambiental causada pelas empresas mineradoras instaladas no Parque Industrial do Município
de Barcarena.
Req. 129/12. Dep. Arnaldo Jordy.
Convidados:
– Hildemberg da Silva – Representante do IBAMA/PA;
– Elisabeth Conceição de Oliveira Santos – Diretora
do Instituto Evandro Chagas;
– José Alberto da Silva Colares – Secretaria do Meio
Ambiente do Pará;.
– Maria da Graça Azevedo da Silva – Ministério Público do Pará; e

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

– Jorge Paulo Vieira Feitosa – Presidente do Instituto
Barcarena Sócio-Ambiental.

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

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 HELENO SILVA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

AVISOS

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.179/08 – Do Sr. Ricardo Tripoli
– que “estabelece o “Programa Desmatamento Zero”
na Amazônia, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado WANDENKOLK GONÇALVES.
PROJETO DE LEI Nº 3.759/12 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “institui renegociação de dívidas
originárias de operações de crédito rural, tendo como
beneficiários cacauicultores e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado EDSON PIMENTA.
PROJETO DE LEI Nº 3.778/12 – Da Sra. Iracema Portella – que “dispõe sobre as embalagens destinadas ao
acondicionamento de produtos hortícolas “in natura”“.
RELATOR: Deputado JUNJI ABE.

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.584/12 – Do Sr. Edmar Arruda – que “obriga os veículos de comunicação social
a divulgar números de telefone de utilidade pública”.
RELATOR: Deputado ROGÉRIO MARINHO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.647/12 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta inciso ao § 4º do art. 14 da Lei nº
11.774, de 17 de setembro de 2008, para incluir entre
os serviços de Tecnologia da Informação e de Tecno-
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logia da Informação e Comunicação o treinamento em
informática”.
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA.

culos de emergência”. (Apensados: PL nº 7895/2010
e PL nº 611/2011)
RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO.

PROJETO DE LEI Nº 3.728/12 – Do Sr. Ariosto Holanda – que “dispõe sobre o apoio tecnológico a micro e
pequenas empresas e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ELIENE LIMA.

PROJETO DE LEI Nº 7.330/10 – Do Poder Executivo
– que “dá nova redação ao art. 9º da Lei nº 11.803, de
5 de novembro de 2008”.
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA

PROJETO DE LEI Nº 7.961/10 – Do Sr. Gilmar Machado – que “denomina “Viaduto Joana Moreira” o viaduto
a ser instalado no quilômetro 41 da BR-050, no perímetro urbano do município de Araguari, Minas Gerais,
situado no cruzamento entre a referida rodovia federal
e avenida Joaquim Barbosa”.
RELATOR: Deputado GABRIEL GUIMARÃES.

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.910/07 – Do Senado Federal
– Paulo Otávio – (PLS nº nº 151/2005) – que “altera
a situação jurídica do estrangeiro no Brasil e delega
poderes aos Ministros de Estado do Turismo, das Relações Exteriores e da Justiça para isentar a exigência
de visto de entrada do turista, quando o interesse nacional o recomendar, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado RENAN FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 7.353/10 – Do Sr. Marcos Montes
– que “altera a Lei nº 11.340, 07 de agosto de 2006, que
“Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher.”“ (Apensado: PL nº 1855/2011)
RELATOR: Deputado MARCELO AGUIAR.
PROJETO DE LEI Nº 240/11 – Do Sr. Sandes Júnior
– que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 – Código de Defesa e Proteção do Consumidor”.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 7.386/06 – Do Senado Federal –
Sérgio Zambiasi – (PLS nº 116/2003) – que “dá nova
redação ao art. 134 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para alterar o critério de concessão
de férias e dá outras providências”. (Apensados: PL
nº 5965/2005, PL nº 1600/2007 e PL nº 3.851/2008)
RELATOR: Deputado ASSIS MELO.
PROJETO DE LEI Nº 7.191/10 – Do Sr. Dr. Ubiali – que
“regula o exercício da atividade de condução de veí-

PROJETO DE LEI Nº 372/11 – Da Sra. Manuela D’ávila
– que “altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de
2000, para estender às pessoas portadoras de doenças graves a prioridade de atendimento”. (Apensado:
PL nº 2.365/2011)
RELATOR: Deputado RENAN FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.182/11 – Do Sr. Marcelo Matos
– que “regulamenta a venda de bilhetes para apresentações artísticas e jogos de futebol”.
RELATOR: Deputado RENAN FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 1.654/11 – Do Sr. Newton Lima
– que “confere o título de “Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração” ao Município de Porto
Ferreira, no Estado de São Paulo”.
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.189/07 – Do Sr. Felipe Maia
– que “modifica o § 1º, do art. 9º, da Lei nº 8.906, de
04 de julho de 1994 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil”. (Apensados: PL nº 3026/2008 e PL
nº 3628/2008)
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE.
PROJETO DE LEI Nº 2.768/11 – Do Sr. Takayama –
que “inclui o § 1º-A ao art. 44 do Código Civil de 2002
para outorgar às organizações religiosas o direito de
proteção ao registro do nome designativo”
RELATORA: Deputada BRUNA FURLAN.
PROJETO DE LEI Nº 2.824/11 – Do Sr. Luciano Castro –
que “estabelece normas para a comprovação de residência”
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO.
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PROJETO DE LEI Nº 2.835/11 – Do Sr. Davi Alcolumbre
– que “altera a redação da art. 244 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002, para substituir o termo “gênero”
pelo termo “espécie”“.
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.855/11 – Do Sr. Luiz Carlos
– que “altera a redação do art. 218 do Decreto-lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, a fim de disciplinar a aplicação da condução
coercitiva de testemunha”.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
PROJETO DE LEI Nº 2.937/11 – Do Sr. Domingos Sávio
– que “altera a Lei nº 9.307, de 1996, para aperfeiçoar
e ajustar as hipóteses legais de nulidade da sentença arbitral, possibilitar ao Poder Judiciário, receber no
efeito suspensivo e devolutivo, o pedido de anulação
da decisão arbitral em ação de nulidade, embargos
ou impugnação, que implica no direito de suspender
e anular o procedimento arbitral”.
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES.
PROJETO DE LEI Nº 2.969/11 – Do Sr. Lucio Vieira
Lima – que “acrescenta parágrafo aos arts. 41 e 82 da
Lei nº 9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais, para que seja determinado o tempo de sustentação oral das ações originárias ou recursos nas Turmas Recursais dos Juizados
Especiais”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
PROJETO DE LEI Nº 3.004/11 – Do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que “dá nova redação aos artigos 9º e 43 da Lei
8.935, de 18 de novembro de 1994, que “regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre
serviços notariais e de registro” permitindo a prática de
atos notariais no âmbito da circunscrição da Comarca”.
RELATOR: Deputado MARCOS ROGÉRIO.
PROJETO DE LEI Nº 3.027/11 – Do Sr. Carlos Bezerra – que “acrescenta parágrafo 4º ao art. 225 da Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que “dispõe sobre
os registros públicos, e dá outras providências”“.
RELATOR: Deputado ALCEU MOREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.031/11 – Do Sr. Aguinaldo Ribeiro – que “altera o art. 62 da Lei 9.099/95 que “Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais”,
para incluir o princípio da simplicidade”.
RELATOR: Deputado FABIO TRAD.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 422/07 – Do Sr. Flaviano Melo –
que ““Altera o art. 162, Seção III, e o art. 168, Seção V,
do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do
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Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho e
dá outras providências.”“ (Apensado: PL nº 3707/2008)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
PROJETO DE LEI Nº 3.019/08 – Do Sr. Antonio Bulhões
– que “acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei nº 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, que “Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias”“.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PROJETO DE LEI Nº 1.799/11 – Do Sr. Efraim Filho
– que “dá o nome de “VIADUTO GENERAL LYRA TAVARES” ao atual viaduto do Km 86,2 na BR 101 NE”.
RELATOR: Deputado PAES LANDIM.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 5.295/09 – Da Sra. Dalva Figueiredo – que “altera a redação do § 4º, do art. 476
do Código de Processo Penal, a fim de possiblitar que
durante os debates no Tribunal do Júri, a defesa possa
fazer uso da Tréplica, independentemente da utilização
ou não do tempo destinado à Réplica, pela acusação”.
RELATOR: Deputado FABIO TRAD.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 191/07 – Do Sr. Sandes Júnior
– que “determina o lançamento obrigatório de dados
nas faturas dos serviços de telefonia”.
RELATOR: Deputado CÂNDIDO VACCAREZZA.
PROJETO DE LEI Nº 692/07 – Do Senado Federal –
Antônio Carlos Valadares – (PLS nº 190/2006) – que
“altera as Leis nºs 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e
9.782, de 26 de janeiro de 1999, para restringir a venda
de álcool etílico líquido e submetê-la à regulação das
autoridades sanitárias”. (Apensado: PL nº 4664/2004
(Apensado: PL nº 6320/2005))
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
PROJETO DE LEI Nº 2.298/07 – Do Sr. Raul Henry –
que “obriga os supermercados a divulgarem em destaque a data de vencimento da validade dos produtos incluídos em todas as promoções especiais lançadas por
estes estabelecimentos”. (Apensado: PL nº 2875/2008)
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-6-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.536/12 – Do Sr. Reguffe – que
“estabelece que as empresas fabricantes de produtos
eletrodomésticos e eletroeletrônicos deverão colocar em
seus aparelhos sistema de voltagem automático, com
tensões elétricas compreendidas entre 110 e 220 volts”.
RELATOR: Deputado SEVERINO NINHO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

Sexta-feira 1

19915

Vereador Hélio Roberto Pichioni, Presidente da Câmara Municipal; *
José Ulisses Rodrigues Vasconcelos, Secretário de
Fiscalização e Obras 2 do Tribunal de Contas da União
– TCU; *
Marcelo Perrupato, Secretário de Política Nacional de
Transportes do Ministério dos Transportes; *
Margarete Maria Gandini, Coordenadora de Arranjos
Produtivos Locais da Secretaria de Desenvolvimento
e Produção – MDIC; *
Inspetor Weller Sanny Rodrigues da Silva, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal; *
Valério Gouveia, Secretário Adjunto de Desenvolvimento da Secretaria da Indústria, Comércio e Minas
e Energia do Estado de Mato Grosso;
Luiz Antônio Ehret Garcia – Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes/MT; *

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

Marcelo Dourado, Diretor Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste –
SUDECO;

PROJETO DE LEI Nº 3.769/04 – Do Sr. Celso Russomanno
– que “altera o art. 32 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990”. (Apensados: PL nº 4.061/2004, PL nº 226/2011
e PL nº 1.049/2011 (Apensado: PL nº 1.107/2011))
RELATOR: Deputado ROBERTO TEIXEIRA.

Noboru Ofugi, Superintendente de Serviços de Transporte de Cargas – SUCAR/ANTT; *

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
REUNIÃO CONJUNTA COM A COMISSÃO
DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
LOCAL: Auditório Câmara Municipal – Rua Cafelândia,
434 – La Salle – Rondonópolis/MT.
HORÁRIO: 18h
A – Mesa Redonda:
“Os impactos e as oportunidades para a Região Sul
de Mato Grosso com a chegada da Ferronorte e a duplicação da BR 163/364”
Requerimento: 70/12 (CDEIC) 135/12 (CVT)
Iniciativa: Deputado Wellington Fagundes
Convidados:
Deputado Wellington Fagundes, Coordenador do evento; *
Silval Barbosa, Governador do Estado de Mato Grosso;
Ananias Martins de Souza Filho, Prefeito Municipal; *
Francisco Antonio Vuolo, Secretário Extraordinário de
Acompanhamento da Logística Intermodal de Transporte do Estado de Mato Grosso; *

Leonardo Recondo, Superintendente Comercial da
América Latina Logística; *
Adriano Bernardi, Superintendente de Projetos da
América Latina Logística; *
Elson Tenório Cardoso, Líder da Agência Sebrae/MT. *
* presença confirmada
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.404/08 – Do Senado Federal
– Lobão Filho – (PLS nº 274/2008) – que “altera a Lei
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para dispor sobre alteração do limite de potência que caracteriza as
pequenas centrais hidrelétricas e ampliar incentivos e
investimentos em geração de energia elétrica de outras fontes alternativas”.
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 7.888/10 – Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “dispõe sobre planos de as-
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sistência funerária, sua normatização, fiscalização e
comercialização, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLIN.
PROJETO DE LEI Nº 851/11 – Do Sr. Geraldo Simões
– que “dispõe sobre a incorporação do cacau como
matéria prima nos produtos que especifica”. (Apensado: PL nº 1533/2011)
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL.
PROJETO DE LEI Nº 1.092/11 – Do Sr. Onofre Santo
Agostini – que “dispõe sobre a fiscalização referente
ao envasilhamento, comercialização e distribuição fracionada de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP”.
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL.
PROJETO DE LEI Nº 1.217/11 – Do Senado Federal
– Tião Viana – (PLS nº 37/2008) – que “acrescenta
art. 19-A à Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para
vincular o montante das multas aplicadas pelas infrações ao art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, às ações de habilitação e reabilitação profissional e social”. (Apensado: PL nº 7207/2010 (Apensado:
PL nº 1240/2011 (Apensados: PL nº 1653/2011, PL nº
2973/2011 e PL nº 3502/2012)))
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
PROJETO DE LEI Nº 2.780/11 – Do Senado Federal– Serys Slhessarenko – (PLS nº 511/2009) – que
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento
de Exportação (ZPE) no Município de Sorriso, no Estado de Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.
PROJETO DE LEI Nº 3.616/12 – Do Sr. Félix Mendonça
Júnior – que “altera a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que “Dispõe sobre o Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras
providências”, para incluir o art. 60-A, com o objetivo
de dispor sobre a gratuidade na baixa de empresas
que não apresentem qualquer atividade por, no mínimo, 3 (três) anos”.
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN.
PROJETO DE LEI Nº 3.687/12 – Do Sr. Irajá Abreu –
que “altera o inciso I do art. 37 da Lei nº 8.934, de 18
de novembro de 1994, que “Dispõe sobre o Registro
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins”, e
acrescenta novo inciso III ao art. 37 da Lei nº 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, com o objetivo de agilizar
a abertura e o encerramento de empresas no País”.
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN.
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PROJETO DE LEI Nº 3.833/12 – Do Sr. Geraldo Resende – que “acrescenta artigo à Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para dispor sobre a remuneração do
empregado readmitido, ou contratado por empresa integrante do mesmo grupo econômico”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 7.553/10 – Do Sr. Carlos Bezerra
– que “acrescenta § ao art. 3º da Lei nº 11.638, de 28
de dezembro de 2007, para exigir que as sociedades
de grande porte publiquem suas demonstrações financeiras, facultada sua disponibilização na rede mundial
de computadores”.
RELATOR: Deputado VINICIUS GURGEL.
PROJETO DE LEI Nº 7.681/10 – Do Sr. Arnaldo Faria
de Sá – que “dispõe sobre o Programa de Estímulo à
Produção Nacional destinado ao fortalecimento, desenvolvimento e consolidação da produção de brinquedos em território nacional; altera a legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI; do Imposto de Importação – II, do PIS e Cofins, e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.592/12 – Do Senado Federal – Paulo Paim – (PLS nº 115/2007) – que “dispõe
sobre a regulamentação do exercício da profissão do
comerciário”. (Apensado: PL nº 6406/2009)
RELATOR: Deputado LUIS TIBÉ.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.260/12 – Do Sr. Manoel Junior
– que “isenta os produtos classificados na posição
15.09 r 22.04 da Nomenclatura Comum do MERCO-
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SUL, originários e procedentes de Portugal, do Imposto
de Importação”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.686/12 – Do Sr. Marco Tebaldi
– que “dá nova redação ao inciso IV do art. 5º da 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, e dá outras providências”“.
RELATOR: Deputado HEULER CRUVINEL.
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 ARTUR BRUNO.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 3.623/08 – Do Sr. Valdir Colatto
– que “institui incentivos fiscais para operações com
instrumentos musicais”. (Apensado: PL nº 7973/2010)
RELATOR: Deputado JOÃO DADO.
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PROJETO DE LEI Nº 5.751/09 – Do Sr. Beto Faro –
que “altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 e
dá outras providências”
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA.
PROJETO DE LEI Nº 282/11 – Do Sr. Thiago Peixoto
– que “dispõe sobre a suspensão e cassação da eficácia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF de
estabelecimentos que distribuam, adquiram, comercializem, transportem ou estoquem madeiras extraídas ilegalmente das florestas brasileiras e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 820/11 – Do Sr. Alceu Moreira
– que “remite dívidas; institui medidas de estímulo à
liquidação ou regularização de dívidas originárias de
operações de crédito, tendo como beneficiários aquicultores, pescadores, colônias de pesca, associações
ou cooperativas de pesca ou aquicultura; e dá outras
providências”. (Apensado: PL nº 1.090/2011)
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 1.327/11 – Do Sr. Wellington Fagundes – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001, denominada Estatuto da Cidade, para incluir
critérios de classificação do espaço urbano e rural, e
dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 1.336/11 – Do Senado Federal
– Tasso Jereissati – (PLS nº 310/2006) – que “altera
os arts. 62, 66 e 67 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil), o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10
de dezembro de 1997, o art. 1º da Lei nº 91, de 28 de
agosto de 1935 e o art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de
novembro de 2009, para dispor sobre a finalidade das
fundações, o prazo para manifestação do Ministério
Público sobre suas alterações estatutárias, a remuneração dos seus dirigentes, e dá outras providências”.
(Apensado: PL nº 1624/2011)
RELATOR: Deputado JOSÉ HUMBERTO.
PROJETO DE LEI Nº 1.435/11 – Da Sra. Iracema Portella – que “dispõe sobre os fundamentos e a política do
agroturismo ou turismo rural e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 2.232/11 – Do Sr. Domingos Dutra – que “dispõe sobre a dedutibilidade das doações
ao Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) da base
de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas
e da contribuição social sobre o lucro líquido”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
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PROJETO DE LEI Nº 2.390/11 – Do Sr. Irajá Abreu –
que “institui o Fundo de Investimento em Participações
no Agronegócio e adota outras providências”.
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA.
PROJETO DE LEI Nº 3.476/12 – Do Sr. Nilson Leitão
– que “dispõe sobre a forma de pagamento do auxílio financeiro da União aos Estados e Municípios que
abrigarão sedes e subsedes dos jogos da Copa das
Confederações e Copa do Mundo de Futebol no Brasil
em 2013 e 2014. Respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal, isenta os municípios de baixo IDH, bem
como a capacidade de endividamento e a previsão
de investimentos dos estados e municípios em saúde, educação e segurança pública, previstos sobre a
respectiva jurisdição”.
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 3.657/12 – Do Sr. Nelson Padovani – que “acrescenta o art. 29-A ao Decreto-Lei
nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para dispor sobre a
destinação de veículos apreendidos objeto da pena
de perdimento em decorrência de sua utilização na
prática dos crimes de contrabando ou descaminho”.
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO.
B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 691/07 – Do Senado Federal –
Paulo Paim – (PLS nº 351/2004) – que “altera a Lei nº
9.998, de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações
para determinar a aplicação de recursos em educação
e em ciência e tecnologia”.
RELATOR: Deputado GENECIAS NORONHA.
PROJETO DE LEI Nº 6.146/09 – Do Sr. Arlindo Chinaglia – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 6.932,
de 7 de julho de 1981, a fim de assegurar gratificação
natalina aos médicos-residentes”. (Apensados: PL nº
7.055/2010 e PL nº 7.328/2010)
RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS.
PROJETO DE LEI Nº 6.812/10 – Do Senado Federal –
Expedito Júnior – (PLS nº 49/2008) – que “altera o inciso
II do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, para estender o direito à pensão por morte aos
filhos e dependentes até os 24 anos de idade, quando
estudantes, e dá outras providências”. (Apensados: PL
nº 2.483/2007 e PL nº 366/2011)
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO.
PROJETO DE LEI Nº 509/11 – Do Senado Federal –
Flávio Arns – (PLS nº 28/2010) – que “altera os arts.
2º e 13 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para
garantir a presença, nas redes de ensino, de profissionais da educação habilitados em alimentação escolar”.
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RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR.
PROJETO DE LEI Nº 1.354/11 – Do Sr. Daniel Almeida – que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal do Extremo Sul da Bahia – UFESB, no Estado
da Bahia e dá outras providências”. (Apensado: PL nº
2.207/2011)
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE.
PROJETO DE LEI Nº 1.863/11 – Do TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO – que “altera dispositivos da Lei
nº 10.356, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe
sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira do
Tribunal de Contas da União e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado JOÃO DADO.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-6-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 562/07 – Do Sr. Otavio Leite –
que “altera o art. 3º da Lei nº 7.797, de 10 de julho de
1989, que “cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente
e dá outras providências”“.
RELATOR: Deputado FELIPE BORNIER.
PROJETO DE LEI Nº 537/11 – Do Sr. Thiago Peixoto
– que “dispõe sobre o Programa de Conscientização
sobre “Consumo Sustentável” e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ROBERTO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.013/11 – Do Sr. Félix Mendonça Júnior – que “institui o Selo Pró-Ar e a certificação
dos níveis de emissão de dióxido de carbono (CO2)
por veículos automotores”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO CARVALHO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 855/11 – Do Sr. Carlos Bezerra
– que “altera a Lei nº 9.985, de 2000, que “regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza e dá outras providências”,
no que diz respeito à proteção dos sítios espeleológicos do território nacional”.
RELATOR: Deputado PENNA.

PROJETO DE LEI Nº 3.777/12 – Do Sr. Romero Rodrigues – que “permite ao produtor agropecuário beneficiado
por programas de universalização em áreas rurais optar
pela conexão trifásica à rede elétrica de distribuição”.
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA JÚNIOR.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12

PROJETO DE LEI Nº 3.674/12 – Do Sr. Otavio Leite
– que “cria incentivos para a abertura e funcionamento da “Primeira Empresa”, da “Primeira Empresa para
Economia Verde”, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
REUNIÃO
LOCAL: Auditório da Tebig, Rodovia Governador Mário Covas, Km 467, Monsuaba, Angra dos Reis – RJ
HORÁRIO: 9h
A – Mesa Redonda:
Tema:
Discussão sobre a “não liberação da licença para ampliação do Terminal de Petróleo da Baia da Ilha Grande – TEBIG”, em atendimento ao Requerimento nº
120/2012, de autoria do Deputado Fernando Jordão.
Sr. Julio Bueno, Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do
Rio de Janeiro;
Sr. Carlos Minc, Secretário de Estado do Ambiente do
Rio de Janeiro;

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.457/11 – Do Senado Federal – Marcelo Crivella – (PLS nº 411/2007) – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), e a Lei nº 4.380, de 21 de agosto
de 1964, que dispõe sobre o Sistema Financeiro da
Habitação, para instituir mecanismos de estímulo à
instalação de sistemas de coleta, armazenamento e
utilização de águas pluviais em edificações públicas
e privadas”. (Apensado: PL nº 4946/2001 (Apensados: PL nº 1310/2011, PL nº 2750/2003 (Apensados:
PL nº 3322/2004, PL nº 7074/2006 (Apensado: PL
nº 4958/2009), PL nº 1069/2007 (Apensados: PL nº
953/2011 e PL nº 2454/2011), PL nº 2565/2007, PL
nº 7849/2010, PL nº 682/2011 e PL nº 1138/2011) e
PL nº 2874/2011))
RELATOR: Deputado GEORGE HILTON.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-6-12

Sr. Marco Antônio Martins Almeida, Secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis;

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

Sr. Artur Otávio Scapin Jordão, Prefeito da Cidade de
Angra dos Reis;

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

Sr. Dr. José Antônio, Presidente da Câmara Municipal
de Angra dos Reis;
Sr. Sérgio Machado, Presidente da TRANSPETRO; e
Sr. Curt Trennepohl, Presidente do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 6-6-12

PROJETO DE LEI Nº 2.014/11 – Do Sr. Arnaldo Faria
de Sá – que “altera o art. 110 da Lei nº 12.249, de 11
de junho de 2010, que “Institui o Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura
da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste – REPENEC; cria o Programa Um
Computador por Aluno – PROUCA e institui o Regime Especial de Aquisição de Computadores para Uso
Educacional – RECOMPE; prorroga benefícios fiscais;
constitui fonte de recursos adicional aos agentes financeiros do Fundo da Marinha Mercante – FMM para
financiamentos de projetos aprovados pelo Conselho
Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM; ins-
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titui o Regime Especial para a Indústria Aeronáutica
Brasileira – RETAERO; dispõe sobre a Letra Financeira
e o Certificado de Operações Estruturadas; ajusta o
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV; altera
as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de
30 de dezembro de 1991, 11.196, de 21 de novembro
de 2005, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.484, de
31 de maio de 2007, 11.488, de 15 de junho de 2007,
9.718, de 27 de novembro de 1998, 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, 11.948, de 16 de junho de 2009,
11.977, de 7 de julho de 2009, 11.326, de 24 de julho
de 2006, 11.941, de 27 de maio de 2009, 5.615, de
13 de outubro de 1970, 9.126, de 10 de novembro de
1995, 11.110, de 25 de abril de 2005, 7.940, de 20
de dezembro de 1989, 9.469, de 10 de julho de 1997,
12.029, de 15 de setembro de 2009, 12.189, de 12
de janeiro de 2010, 11.442, de 5 de janeiro de 2007,
11.775, de 17 de setembro de 2008, os Decretos-Leis
nºs 9.295, de 27 de maio de 1946, 1.040, de 21 de outubro de 1969, e a Medida Provisória nº 2.158-35, de
24 de agosto de 2001; revoga as Leis nºs 7.944, de 20
de dezembro de 1989, 10.829, de 23 de dezembro de
2003, o Decreto-Lei nº 423, de 21 de janeiro de 1969;
revoga dispositivos das Leis nºs 8.003, de 14 de março de 1990, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 5.025,
de 10 de junho de 1966, 6.704, de 26 de outubro de
1979, 9.503, de 23 de setembro de 1997; e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado ANTONIO BRITO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.139/10 – Do Sr. José Airton
Cirilo – que “dispõe sobre a concessão de benefício do
seguro-desemprego a todo pescador profissional que
exerça pesca comercial artesanal, ao trabalhador que
exerça atividade pesqueira artesanal, ao que a estes
se assemelham, entre eles os que capturam ou coletam caranguejos e mariscos e os que os processam,
incluindo estes trabalhadores como segurados especiais do regime geral de previdência social”.
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO.
PROJETO DE LEI Nº 7.318/10 – Do Sr. Ratinho Junior
– que “acrescenta a alínea “d” ao inciso I do art. 30 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre
a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado TONINHO PINHEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 617/11 – Do Sr. Marco Tebaldi
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de giz
antialérgico nas escolas públicas e privadas e dá outras providências”.
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RELATOR: Deputado TONINHO PINHEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 1.287/11 – Da Sra. Professora
Dorinha Seabra Rezende – que “estabelece diretrizes
para a valorização dos profissionais da educação escolar básica pública”. (Apensados: PL nº 1377/2011
(Apensado: PL nº 1882/2011), PL nº 1857/2011 e PL
nº 2826/2011)
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
PROJETO DE LEI Nº 2.071/11 – Do Sr. Nelson Bornier – que “dispõe sobre exame audiométrico para os
operadores de Telemarketing”.
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 2.785/11 – Do Poder Executivo
– que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 –
Estatuto da Criança e do Adolescente, para assegurar
a convivência da criança e do adolescente com os pais
privados de liberdade”.
RELATORA: Deputada TERESA SURITA.
PROJETO DE LEI Nº 3.442/12 – Do Sr. Alexandre
Roso – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da realização imediata de cirurgia plástica reconstrutiva, nos
casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer de mama”.
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA.
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.
PROJETO DE LEI Nº 3.508/12 – Do Sr. Nazareno
Fonteles – que “institui a Renda Básica Familiar e dá
outras providências”.
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI.
PROJETO DE LEI Nº 3.511/12 – Do Sr. Romero Rodrigues – que “torna obrigatória a disponibilização de
postos de atendimento médico em locais de realização de vestibulares, concursos públicos ou privados
e demais eventos similares”.
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PROJETO DE LEI Nº 3.525/12 – Do Senado Federal
– Marcelo Crivella – (PLS nº 66/2010) – que “concede
pensão especial aos ex-servidores da extinta Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM),
afetados por doença grave em decorrência de contaminação pelo dicloro-difenil-tricloroetano”.
RELATOR: Deputado VITOR PAULO.
PROJETO DE LEI Nº 3.530/12 – Do Sr. Irajá Abreu –
que “concede incentivo fiscal às empresas de médio
e grande porte que alocarem recursos para a cons-
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trução de centros de referência na recuperação de
dependentes químicos”.
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.531/12 – Do Sr. Irajá Abreu –
que “destina parcela dos recursos do Fundo Social,
criado pela a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de
2010, ao financiamento da previdência social”.
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 3.554/12 – Do Senado Federal
– Flávio Arns – (PLS nº 238/2008) – que “acrescenta
parágrafo único ao art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações), para
instituir a obrigatoriedade de as prestadoras de serviços
de telecomunicações oferecerem planos de serviços
para atendimento específico de pessoas com deficiência auditiva ou da fala”.
RELATORA: Deputada JÔ MORAES.
PROJETO DE LEI Nº 3.575/12 – Do Sr. Simão Sessim
– que “altera a redação dos arts. 3.º, 15 e 71 da Lei n.º
10.741, de 1.º de outubro de 2003, que “dispõe sobre
o Estatuto do Idoso e dá outras providências”. Dispõe
sobre a prioridade especial das pessoas maiores de
80 (oitenta) anos”.
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES.
PROJETO DE LEI Nº 3.595/12 – Do Senado Federal
– Ana Amélia – (PLS nº 406/2011) – que “altera a Lei
nº 11.664, de 29 de abril de 2008, que “dispõe sobre
a efetivação de ações de saúde que assegurem a
prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento
dos cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito
do Sistema Único de Saúde – SUS”, para assegurar o
atendimento às mulheres com deficiência”.
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 3.596/12 – Do Senado Federal
– Humberto Costa – (PLS nº 461/2011) – que “altera
a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que “dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos
os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros
Produtos, e dá outras Providências”, para estabelecer
medidas que inibam erros de dispensação e de administração e uso equivocado de medicamentos, drogas
e produtos correlatos”.
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR.
PROJETO DE LEI Nº 3.598/12 – Do Senado Federal –
Rodrigo Rollemberg – (PLS nº 605/2011) – que “altera a
Lei nº 9.431, de 6 de janeiro de 1997, que “dispõe sobre
a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções hospitalares pelos hospitais do País”,
para dispor sobre a prevenção de erros de medicação”.
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE.
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PROJETO DE LEI Nº 3.603/12 – Do Sr. Chico D’Angelo
– que “concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados incidentes sobre motocicletas e bicicletas e reduz a zero as alíquotas da Contribuição
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado
interno, desses bens, quando adquiridos por agentes
comunitários de saúde”.
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.
PROJETO DE LEI Nº 3.673/12 – Do Senado Federal
– Humberto Costa – (PLS nº 464/2011) – que “acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 23 da Lei nº 6.437, de 20 de
agosto de 1977, para tratar da interdição cautelar do
estabelecimento envolvido na prática de infrações sanitárias relativas à falsificação de medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos e correlatos”.
RELATOR: Deputado TONINHO PINHEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 3.690/12 – Do Sr. Darcísio Perondi – que “altera a Lei nº 4.324, de 14 de abril de
1964, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU.
PROJETO DE LEI Nº 3.696/12 – Do Senado Federal –
Pedro Taques – (PLS nº 323/2011) – que “acrescenta
parágrafo único ao art. 3º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, para limitar a exigência de laudos de
avaliação para pessoas com deficiência adquirentes
de automóveis com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)”.
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA.
PROJETO DE LEI Nº 3.697/12 – Do Sr. Marco Tebaldi
– que “dispõe sobre o programa de agendamento de
consultas e entrega domiciliar de medicamentos de
uso contínuo às pessoas portadoras de necessidades
especiais e idosos em todo o território nacional, e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado WALTER TOSTA.
PROJETO DE LEI Nº 3.731/12 – Do Sr. Walter Tosta
– que “altera a Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003,
que institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos
de internações”.
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI.
PROJETO DE LEI Nº 3.752/12 – Do Sr. Ronaldo Fonseca – que “altera a Lei nº 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 estabelecer prazo de atendimento no Sistema Único de Saúde – SUS”.
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO.
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PROJETO DE LEI Nº 3.755/12 – Da Sra. Manuela
D’ávila – que “concede incentivos fiscais do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
para a fabricação e comercialização de alimentos destinados aos portadores de diabetes”.
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.
PROJETO DE LEI Nº 3.762/12 – Do Sr. Jorge Tadeu
Mudalen – que “dispõe sobre a padronização da identificação de farmácias e drogarias”.
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA.
PROJETO DE LEI Nº 3.764/12 – Do Sr. Ricardo Izar
– que “dispõe sobre a venda fracionada de medicamentos nas clínicas veterinárias, Pet Shops e estabelecimentos congênitos e a produção em embalagens
apropriadas para tal fim”.
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 5.359/09 – Do Sr. Mauro Nazif
– que “dispõe sobre o exercício da profissão farmacêutica e do piso salarial profissional da categoria, e
dá outras providências”. (Apensado: PL nº 3539/2012)
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR.
COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 6-6-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.736/12 – Do Sr. Ademir Camilo
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal
de Montes Claros, e da outras providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
PROJETO DE LEI Nº 3.737/12 – Do Sr. Ademir Camilo
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal
de Teófilo Otoni – UFTO, e da outras providências”.
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

Junho de 2012

PROJETO DE LEI Nº 2.774/11 – Do Sr. Andre Moura
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de
pedreiro e cria o piso salarial nacional da categoria”.
RELATOR: Deputado POLICARPO.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-6-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.380/09 – Do Senado Federal
– Expedito Junior – (PLS nº 363/2008) – que “altera
a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, para prever a
possibilidade de decretação da indisponibilidade de
bens quando o investigado ou acusado estiver foragido”.
RELATOR: Deputado POLICARPO.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 4-6-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 6.688/09 – Do Senado Federal
– Antônio Carlos Valadares – (PLS nº 281/2008) – que
“altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, para fixar prazo para recolhimento
da contribuição sindical”.
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.758/11 – Do Sr. Diego Andrade
– que “dá aos trabalhadores em educação (professores e funcionários), cuja atuação seja junto ao sistema prisional brasileiro, o adicional de periculosidade”.
RELATOR: Deputado POLICARPO.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-6-12
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 7.206/10 – Do Sr. Ricardo Berzoini e outros – que “altera o caput e revoga os §§ 1º
e 2º do art. 21-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, para dispor sobre a inclusão do critério epidemiológico de caracterização da natureza acidentária
da incapacidade, no estabelecimento do nexo causal
entre o trabalho e o agravo”.
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA.
PROJETO DE LEI Nº 742/11 – Do Sr. André Figueiredo – 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 de-

Junho de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

zembro 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 LAERCIO OLIVEIRA.

A – Mesa Redonda:

PROJETO DE LEI Nº 2.783/11 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – que “dispõe sobre a criação e a
extinção de funções comissionadas no quadro de pessoal da Justiça Federal de primeiro grau da 5ª Região
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado AMAURI TEIXEIRA.

Convidados:
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“Os impactos e as oportunidades para a Região Sul
de Mato Grosso com a chegada da Ferronorte e a duplicação da BR 163/364”
Requerimento: 70/12 (CDEIC) 135/12 (CVT)
Iniciativa: Deputado Wellington Fagundes
Deputado Wellington Fagundes, Coordenador do evento; *
Silval Barbosa, Governador do Estado de Mato Grosso;
Ananias Martins de Souza Filho, Prefeito Municipal; *

PROJETO DE LEI Nº 2.816/11 – Do Sr. Paulo Wagner – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para dispor sobre veículos apreendidos por infração
de trânsito e não reclamados por seus proprietários”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.

Francisco Antonio Vuolo, Secretário Extraordinário de
Acompanhamento da Logística Intermodal de Transporte do Estado de Mato Grosso; *

PROJETO DE LEI Nº 3.003/11 – Do Sr. Assis Melo –
que “dispõe sobre a prática do “Trabalho Decente” nas
contratações de serviços e obras públicas da Administração Pública Federal, e dá outras providências”.
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS.

José Ulisses Rodrigues Vasconcelos, Secretário de
Fiscalização e Obras 2 do Tribunal de Contas da União
– TCU; *

Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 229/07 – Do Sr. Chico D’Angelo
– que “regulamenta a negociação coletiva de trabalho
no setor público”. (Apensado: PL nº 966/2007)
RELATOR: Deputado POLICARPO.
PROJETO DE LEI Nº 993/11 – Do Sr. Giovani Cherini
– que “acrescenta dispositivos à Lei nº 10.555, de 13
de novembro de 2002, com o objetivo de estabelecer
autorização à Caixa Econômica Federal, ouvido o Conselho Curador do FGTS, a efetuar crédito de valores
de que dispõe a Lei Complementar nº 110, de 29 de
junho de 2001, nas contas vinculadas de que trata o §
3º do art. 14 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990”.
(Apensado: PL nº 3038/2011)
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
REUNIÃO CONJUNTA COM A COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LOCAL: Auditório Câmara Municipal – Rua Cafelândia,
434 – La Salle – Rondonópolis/MT.
HORÁRIO: 18h

Vereador Hélio Roberto Pichioni, Presidente da Câmara Municipal; *

Marcelo Perrupato, Secretário de Política Nacional de
Transportes do Ministério dos Transportes; *
Inspetor Weller Sanny Rodrigues da Silva, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal; *
Margarete Maria Gandini, Coordenadora de Arranjos
Produtivos Locais da Secretaria de Desenvolvimento
e Produção – MDIC; *
Valério Gouveia, Secretário Adjunto de Desenvolvimento da Secretaria da Indústria, Comércio e Minas
e Energia do Estado de Mato Grosso;
Luiz Antônio Ehret Garcia – Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes/MT; *
Marcelo Dourado, Diretor Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste –
SUDECO;
Noboru Ofugi, Superintendente de Serviços de Transporte de Cargas – SUCAR/ANTT; *
Leonardo Recondo, Superintendente Comercial da
América Latina Logística; *
Adriano Bernardi, Superintendente de Projetos da
América Latina Logística; *
Elson Tenório Cardoso, Líder da Agência Sebrae/MT. *
* presença confirmada
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II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
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”
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: 8ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 5-6-12
Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 202, §3º)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5/11
– 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”.
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI
Nº 1572, DE 2011, DO SR. VICENTE CANDIDO,
QUE “INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL”
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (40 SESSÕES)
DECURSO: 28ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-6-12
* prazo prorrogado Ad Referendum pelo Presidente
Projetos de Lei (Art. 205, §4º)
PROJETO DE LEI Nº 1.572/11 – Do Sr. Vicente Candido – que “institui o Código Comercial”.
RELATOR GERAL: Deputado PAES LANDIM.

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS
COMISSÕES
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EM 31-5-12:
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de
Desenvolvimento Regional:
PROJETO DE LEI Nº 3.813/2012
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural:
PROJETO DE LEI Nº 3.814/2012
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.554/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.599/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.617/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.621/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.640/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.649/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.654/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.658/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.664/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.668/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.694/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.712/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.723/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.732/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.738/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.739/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.740/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.749/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.751/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.772/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.775/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.785/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.800/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.910/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.938/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.959/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.972/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.021/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.076/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.077/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.095/2010
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 76/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 81/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 83/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 155/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 157/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 158/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 248/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 252/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 255/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 282/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 286/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 296/2011
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 305/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 319/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 342/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 345/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 374/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 375/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 378/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 390/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 391/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 395/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 412/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 419/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 428/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 447/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 458/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 470/2011
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 519/2011
PROJETO DE LEI Nº 224/2011
PROJETO DE LEI Nº 2.446/2011
PROJETO DE LEI Nº 3.652/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.832/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.836/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.874/2012
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 165/2012
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 168/2012
RECURSO Nº 140/2012
Comissão de Defesa do Consumidor:
PROJETO DE LEI Nº 3.776/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.825/2012
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:
PROJETO DE LEI Nº 3.847/2012
Comissão de Educação e Cultura:
PROJETO DE LEI Nº 3.819/2012
Comissão de Finanças e Tributação:
PROJETO DE LEI Nº 3.779/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.798/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.818/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.824/2012
Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI Nº 7.097/2002
PROJETO DE LEI Nº 3.793/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.800/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.817/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.830/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.844/2012
Comissão de Viação e Transportes:
PROJETO DE LEI Nº 3.810/2012
PROJETO DE LEI Nº 3.852/2012
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº
81/2012
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº
82/2012
Comissão Especial destinada a proferir parecer
ao Projeto de Lei nº 7.663, 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”:
PROJETO DE LEI Nº 440/2011
(Encerra-se a sessão às 18 horas e 31
minutos.)
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 183, DE 2012
(Da Sra. Iriny Lopes e outros)
Trata dos Princípios Gerais da Atividade Econômica acrescentando a pesquisa,
produção e distribuição do etanol e biodiesel ao art. 177 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 § 3º da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º Inclua-se um inciso, a ser enumerado como
II, com a redação seguinte, passando o atual inciso II
para III e os demais renumerados em ordem subsequente, no art. 177 da Constituição Federal:
Art.177. .................................................
...............................................................
II – Pesquisa, produção e distribuição
de etanol e biodiesel; observando-se no que
concerne ao plantio o disposto nos incisos VII
e VIII do art. 170, bem como atendendo-se o
disposto nos incisos IX, XI, do art. 20 e incisos
VI, VII e VIII do art. 23, e ainda o previsto no
art. 188, §1º, art. 190, e parágrafo único do art.
191, art. 225, sob pena de interdição de atividades ou dissolução por via judicial.
Justificação
A Constituição, em seu art. 170, incisos I, VI, VII
e VIII, determina os princípios norteadores da ordem
econômica, que devem estar assentadas na valoriza-
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ção do trabalho humano, tendo por finalidade assegurar
uma existência digna, conforme os ditames da justiça
social. Ressalta o referido artigo, que esses princípios
norteadores devem contemplar a soberania nacional,
a defesa do meio ambiente e a redução das desigualdades sociais e regionais e busca do pleno emprego.
As fontes energéticas são consideradas como
questão de soberania dos países.
O Brasil, em sua Constituição, já prevê salvaguardas para impedir a internacionalização de setores essenciais na manutenção de sua independência
econômica, política e social.
Diante da crescente demanda mundial por
combustíveis chamados de limpos, como o etanol e
os biocombustíveis, e sendo o Brasil um dos grandes produtores de etanol, perdendo apenas para
os EUA, torna-se imprescindível acrescentar esses
novos produtos energéticos ao art. 177, como monopólio da União.
A corrida por terras agrícolas suficientes para
dar conta do aumento da produção mundial de
combustíveis limpos coloca o Brasil como alvo
preferencial do capital estrangeiro, seja por sua
extensão territorial, ou pela presunção de grandes
empresas transnacionais de que a concentração de
poder econômico poderia facilitar a precarização do
trabalho local, representando, por conseguinte, um
barateamento no produto e, principalmente, tendo
por objetivo ocupação estratégica na geopolítica
mundial. Tal cenário aponta para uma nova colonização, acompanhada por devastação ambiental,
que compromete não só a segurança alimentar dos
brasileiros, como se coloca como causador do aumento das desigualdades regionais e sociais e, por
conseguinte, ameaça real à soberania nacional, se
não forem previstas salvaguardas constitucionais. E
esta é a intenção da PEC ora apresentada.
Por todas estas razões, de justiça, relevância e
urgência, espero contar com o apoio dos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputada
Iriny Lopes.
Proposição: PEC nº 183/12
Ementa: Trata dos Princípios Gerais da Atividade
Econômica acrescentando a esquisa, produção e
distribuição do etanol e biodiesel ao Art. 177 da
Constituição Federal.
Data de Apresentação: 31-5-12
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:
Autor da Proposição: IRINY LOPES E OUTROS

Junho de 2012

Confirmadas 			196
Não Conferem 			
3
Fora do Exercício 		
0
Repetidas 			17
Ilegíveis 			0
Retiradas 			0
Total 				216
Assinaturas Confirmadas
1 ABELARDO CAMARINHA PSB SP
2 ACELINO POPÓ PRB BA
3 ALBERTO FILHO PMDB MA
4 ALEX CANZIANI PTB PR
5 ALEXANDRE LEITE DEM SP
6 ALEXANDRE ROSO PSB RS
7 ALFREDO SIRKIS PV RJ
8 ALICE PORTUGAL PCdoB BA
9 AMAURI TEIXEIRA PT BA
10 ANDERSON FERREIRA PR PE
11 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE
12 ANDRE MOURA PSC SE
13 ANDREIA ZITO PSDB RJ
14 ANÍBAL GOMES PMDB CE
15 ANTÔNIO ANDRADE PMDB MG
16 ANTONIO BULHÕES PRB SP
17 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
18 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
19 ARNON BEZERRA PTB CE
20 ARTHUR LIRA PP AL
21 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
22 ASSIS DO COUTO PT PR
23 AUDIFAX PSB ES
24 AUGUSTO COUTINHO DEM PE
25 BENJAMIN MARANHÃO PMDB PB
26 BERNARDO SANTANA DE VASCONCELL PR MG
27 BIFFI PT MS
28 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
29 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
30 CARLINHOS ALMEIDA PT SP
31 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
32 CARLOS ZARATTINI PT SP
33 CELSO MALDANER PMDB SC
34 CÉSAR HALUM PSD TO
35 CHICO ALENCAR PSOL RJ
36 CHICO LOPES PCdoB CE
37 CLÁUDIO PUTY PT PA
38 CLEBER VERDE PRB MA
39 COSTA FERREIRA PSC MA
40 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
41 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
42 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
43 DÉCIO LIMA PT SC
44 DEVANIR RIBEIRO PT SP
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45 DIMAS RAMALHO PPS SP
46 DR. JORGE SILVA PDT ES
47 DR. PAULO CÉSAR PSD RJ
48 DR. ROSINHA PT PR
49 DR. UBIALI PSB SP
50 DUDIMAR PAXIUBA PSDB PA
51 EDSON SANTOS PT RJ
52 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
53 EFRAIM FILHO DEM PB
54 ELIENE LIMA PSD MT
55 ELISEU PADILHA PMDB RS
56 ERIKA KOKAY PT DF
57 EUDES XAVIER PT CE
58 FABIO TRAD PMDB MS
59 FELIPE BORNIER PSD RJ
60 FERNANDO FERRO PT PE
61 FERNANDO MARRONI PT RS
62 FLAVIANO MELO PMDB AC
63 FRANCISCO ESCÓRCIO PMDB MA
64 FRANCISCO PRACIANO PT AM
65 GABRIEL GUIMARÃES PT MG
66 GERA ARRUDA PMDB CE
67 GERALDO SIMÕES PT BA
68 GERALDO THADEU PSD MG
69 GILMAR MACHADO PT MG
70 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
71 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
72 GLADSON CAMELI PP AC
73 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
74 HELENO SILVA PRB SE
75 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM
76 HOMERO PEREIRA PSD MT
77 IRINY LOPES PT ES
78 JAIME MARTINS PR MG
79 JEAN WYLLYS PSOL RJ
80 JEFFERSON CAMPOS PSD SP
81 JHONATAN DE JESUS PRB RR
82 JÔ MORAES PCdoB MG
83 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
84 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
85 JOÃO PAULO LIMA PT PE
86 JORGINHO MELLO PSDB SC
87 JOSÉ HUMBERTO PHS MG
88 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
89 JOSE STÉDILE PSB RS
90 JOSIAS GOMES PT BA
91 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
92 JÚLIO CAMPOS DEM MT
93 JÚLIO CESAR PSD PI
94 LEANDRO VILELA PMDB GO
95 LEONARDO GADELHA PSC PB
96 LEONARDO MONTEIRO PT MG
97 LEONARDO PICCIANI PMDB RJ
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98 LEONARDO VILELA PSDB GO
99 LINCOLN PORTELA PR MG
100 LUCIANO CASTRO PR RR
101 LÚCIO VALE PR PA
102 LUCIO VIEIRA LIMA PMDB BA
103 LUIZ COUTO PT PB
104 LUIZ FERNANDO FARIA PP MG
105 LUIZ FERNANDO MACHADO PSDB SP
106 LUIZ NOÉ PSB RS
107 LUIZ SÉRGIO PT RJ
108 MANATO PDT ES
109 MANOEL JUNIOR PMDB PB
110 MANOEL SALVIANO PSD CE
111 MARCELO AGUIAR PSD SP
112 MARCELO MATOS PDT RJ
113 MARCON PT RS
114 MARCOS MEDRADO PDT BA
115 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
116 MAURÍCIO TRINDADE PR BA
117 MAURO LOPES PMDB MG
118 MAURO MARIANI PMDB SC
119 MENDONÇA PRADO DEM SE
120 MIRIQUINHO BATISTA PT PA
121 NATAN DONADON PMDB RO
122 NEILTON MULIM PR RJ
123 NELSON BORNIER PMDB RJ
124 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
125 NELSON MEURER PP PR
126 NILSON LEITÃO PSDB MT
127 NILTON CAPIXABA PTB RO
128 ODAIR CUNHA PT MG
129 ONOFRE SANTO AGOSTINI PSD SC
130 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
131 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
132 OTAVIO LEITE PSDB RJ
133 OTONIEL LIMA PRB SP
134 OZIEL OLIVEIRA PDT BA
135 PADRE JOÃO PT MG
136 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
137 PAULO FEIJÓ PR RJ
138 PAULO FOLETTO PSB ES
139 PAULO FREIRE PR SP
140 PAULO PIAU PMDB MG
141 PAULO PIMENTA PT RS
142 PAULO TEIXEIRA PT SP
143 PAULO WAGNER PV RN
144 PEDRO CHAVES PMDB GO
145 PEDRO NOVAIS PMDB MA
146 PINTO ITAMARATY PSDB MA
147 POLICARPO PT DF
148 PROFESSORA DORINHA SEABRA REZE DEM TO
149 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
150 RATINHO JUNIOR PSC PR
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151 RAUL HENRY PMDB PE
152 REBECCA GARCIA PP AM
153 REGINALDO LOPES PT MG
154 RENAN FILHO PMDB AL
155 RENATO MOLLING PP RS
156 RIBAMAR ALVES PSB MA
157 RICARDO BERZOINI PT SP
158 RICARDO IZAR PSD SP
159 RICARDO TRIPOLI PSDB SP
160 ROBERTO BALESTRA PP GO
161 ROBERTO BRITTO PP BA
162 ROBERTO SANTIAGO PSD SP
163 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
164 RODRIGO MAIA DEM RJ
165 ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA PMDB SC
166 ROMERO RODRIGUES PSDB PB
167 RONALDO FONSECA PR DF
168 RUBENS OTONI PT GO
169 RUY CARNEIRO PSDB PB
170 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
171 SANDRO MABEL PMDB GO
172 SARAIVA FELIPE PMDB MG
173 SÉRGIO BRITO PSD BA
174 SÉRGIO MORAES PTB RS
175 SEVERINO NINHO PSB PE
176 SIBÁ MACHADO PT AC
177 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
178 TAKAYAMA PSC PR
179 VALADARES FILHO PSB SE
180 VALDEMAR COSTA NETO PR SP
181 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA
182 VALTENIR PEREIRA PSB MT
183 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
184 VANDERLEI SIRAQUE PT SP
185 VICENTE CANDIDO PT SP
186 VICENTINHO PT SP
187 VILALBA PRB PE
188 VILSON COVATTI PP RS
189 VITOR PENIDO DEM MG
190 WALDIR MARANHÃO PP MA
191 WALNEY ROCHA PTB RJ
192 WELLINGTON ROBERTO PR PB
193 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
194 ZÉ GERALDO PT PA
195 ZEQUINHA MARINHO PSC PA
196 ZOINHO PR RJ
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 184, DE 2012
(Do Sr. Sebastião Bala Rocha e outros)
Dispõe sobre a competência concorrente da Advocacia na orientação jurídica e
defesa, em todos os graus, dos necessitados.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do § 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao Texto
Constitucional:
O artigo 133, passa a ter um parágrafo único,
com a seguinte redação:
Parágrafo único. “A orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, nos termos
do art. 5º, LXXIV, é de competência concorrente da
Advocacia, na forma de convênio a ser estabelecido
entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Poder Público, assegurado remuneração digna aos advogados
participantes”.
Justificação
O Advogado, Professor Livre-Docente da PUC/SP,
Chefe da Cadeira de Direito Econômico na Graduação,
Mestrado e Doutorado daquela Instituição de Ensino,
Dr. Ricardo Sayeg, expôs a esta Casa Legislativa que
mais de 50.000 advogados participam, com profundo
denodo, solidarismo, dedicação e patriotismo, do convênio de assistência judiciária em favor da orientação
jurídica e defesa, em todos os graus, dos necessitados.
Expõe o Advogado e Professor Ricardo Sayeg
que essa tarefa sagrada dos Advogados vem sendo
praticada diante da incapacidade da defensoria pública atender, plenamente, toda população. É uma ação,
por parte da Advocacia, de defesa anônima e eficiente
da sociedade civil. A assistência judiciária pela Advocacia aos necessitados é absolutamente necessária.
Segundo o Professor Sayeg a melhor assistência jurídica possível para o maior número de pessoas
em situação de hipossuficiência só se dá através da
competência concorrente da Advocacia regulada mediante convênio da OAB com o Poder Público. A ação
isolada da Defensoria não é suficiente para suplantar
essa atividade necessária.
Conforme ele, o convênio de assistência judiciária não é em defesa dos Advogados e nem reserva de
mercado. O convênio de assistência judiciária é defesa
dos pobres e da população hipossuficiente.
O Professor Sayeg explica que se forem levados
em consideração os dados da ONU, no Brasil, 20,7%
da população, que significa, aproximadamente, 40 milhões de pessoas, estão abaixo da linha da miséria.
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Essa população tem dignidade e direitos subjetivos e
tem que ser assistida.
O ilustre Advogado tem razão ao afirmar que a
população é anônima e é a advocacia que assiste à
sociedade civil de forma anônima.
Se o trabalho dignifica e justifica o recebimento
de remuneração digna, mais ainda, dignifica o trabalho dos Advogados em favor da orientação jurídica e
defesa, em todos os graus, dos necessitados.
Nestes termos, é que estamos propondo acrescentar ao artigo 133, da Constituição Federal de 1988,
um parágrafo único, para atribuir a competência concorrente da Advocacia na orientação jurídica e defesa,
em todos os graus, dos necessitados.
A PEC que agora apresentamos visa garantir que
os necessitados não sejam sujeitos às injustiças e que
os Advogados participantes recebam remuneração
digna por esta sagrada tarefa profissional.
Sala das sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Sebastião Bala Rocha, PDT/AP, Presidente
da Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados.
Proposição: PEC nº 184/12
Ementa: Dispõe sobre a competência concorrente da
Advocacia na orientação jurídica e defesa, em todos
os graus, dos necessitados.
Data de Apresentação: 31-5-12
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:
Autor da Proposição: SEBASTIÃO BALA ROCHA
E OUTROS
Confirmadas 			201
Não Conferem 			
1
Fora do Exercício 		
0
Repetidas 			25
Ilegíveis 			0
Retiradas 			0
Total 				227
Assinaturas Confirmadas
1 ABELARDO CAMARINHA PSB SP
2 ACELINO POPÓ PRB BA
3 ADEMIR CAMILO PSD MG
4 AELTON FREITAS PR MG
5 ALBERTO FILHO PMDB MA
6 ALEX CANZIANI PTB PR
7 ALEXANDRE LEITE DEM SP
8 ALEXANDRE ROSO PSB RS
9 ALICE PORTUGAL PCdoB BA
10 AMAURI TEIXEIRA PT BA
11 ANDERSON FERREIRA PR PE
12 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE
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13 ANDREIA ZITO PSDB RJ
14 ÂNGELO AGNOLIN PDT TO
15 ANTONIO BULHÕES PRB SP
16 ANTÔNIO ROBERTO PV MG
17 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
18 ARMANDO VERGÍLIO PSD GO
19 ARNON BEZERRA PTB CE
20 ARTHUR LIRA PP AL
21 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
22 ASSIS MELO PCdoB RS
23 AUGUSTO CARVALHO PPS DF
24 AUGUSTO COUTINHO DEM PE
25 BENJAMIN MARANHÃO PMDB PB
26 BIFFI PT MS
27 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
28 CARLAILE PEDROSA PSDB MG
29 CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB GO
30 CARLOS EDUARDO CADOCA PSC PE
31 CARLOS ZARATTINI PT SP
32 CARMEN ZANOTTO PPS SC
33 CELSO MALDANER PMDB SC
34 CHICO ALENCAR PSOL RJ
35 CHICO LOPES PCdoB CE
36 CLÁUDIO PUTY PT PA
37 CLEBER VERDE PRB MA
38 COSTA FERREIRA PSC MA
39 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
40 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
41 DÉCIO LIMA PT SC
42 DELEY PSC RJ
43 DEVANIR RIBEIRO PT SP
44 DOMINGOS DUTRA PT MA
45 DR. ALUIZIO PV RJ
46 DR. JORGE SILVA PDT ES
47 DR. PAULO CÉSAR PSD RJ
48 DR. UBIALI PSB SP
49 DUDIMAR PAXIUBA PSDB PA
50 EDMAR ARRUDA PSC PR
51 EDUARDO DA FONTE PP PE
52 EDUARDO SCIARRA PSD PR
53 ELIENE LIMA PSD MT
54 ELISEU PADILHA PMDB RS
55 ENIO BACCI PDT RS
56 ERIKA KOKAY PT DF
57 ERIVELTON SANTANA PSC BA
58 EUDES XAVIER PT CE
59 EVANDRO MILHOMEN PCdoB AP
60 FABIO TRAD PMDB MS
61 FELIPE BORNIER PSD RJ
62 FELIPE MAIA DEM RN
63 FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR PDT BA
64 FERNANDO FERRO PT PE
65 FERNANDO MARRONI PT RS
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66 FILIPE PEREIRA PSC RJ
67 FLÁVIA MORAIS PDT GO
68 FRANCISCO PRACIANO PT AM
69 GABRIEL GUIMARÃES PT MG
70 GENECIAS NORONHA PMDB CE
71 GERALDO RESENDE PMDB MS
72 GERALDO SIMÕES PT BA
73 GERALDO THADEU PSD MG
74 GILMAR MACHADO PT MG
75 GIOVANI CHERINI PDT RS
76 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
77 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
78 GLADSON CAMELI PP AC
79 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
80 GUILHERME CAMPOS PSD SP
81 HELENO SILVA PRB SE
82 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM
83 JAIME MARTINS PR MG
84 JEFFERSON CAMPOS PSD SP
85 JESUS RODRIGUES PT PI
86 JHONATAN DE JESUS PRB RR
87 JÔ MORAES PCdoB MG
88 JOÃO BITTAR DEM MG
89 JOÃO CAMPOS PSDB GO
90 JOÃO DADO PDT SP
91 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
92 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
93 JOÃO PAULO LIMA PT PE
94 JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
95 JORGE CORTE REAL PTB PE
96 JOSÉ CHAVES PTB PE
97 JOSÉ NUNES PSD BA
98 JOSÉ OTÁVIO GERMANO PP RS
99 JOSE STÉDILE PSB RS
100 JOSIAS GOMES PT BA
101 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
102 JÚLIO CESAR PSD PI
103 LAERCIO OLIVEIRA PR SE
104 LEANDRO VILELA PMDB GO
105 LELO COIMBRA PMDB ES
106 LEONARDO GADELHA PSC PB
107 LEONARDO MONTEIRO PT MG
108 LEONARDO PICCIANI PMDB RJ
109 LEONARDO VILELA PSDB GO
110 LEOPOLDO MEYER PSB PR
111 LUCIANO CASTRO PR RR
112 LÚCIO VALE PR PA
113 LUCIO VIEIRA LIMA PMDB BA
114 LUIZ COUTO PT PB
115 LUIZ FERNANDO FARIA PP MG
116 LUIZ FERNANDO MACHADO PSDB SP
117 LUIZ NOÉ PSB RS
118 LUIZ SÉRGIO PT RJ
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119 MANATO PDT ES
120 MANOEL JUNIOR PMDB PB
121 MANOEL SALVIANO PSD CE
122 MARCELO AGUIAR PSD SP
123 MARCOS MEDRADO PDT BA
124 MARCOS ROGÉRIO PDT RO
125 MÁRIO FEITOZA PMDB CE
126 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
127 MAURÍCIO TRINDADE PR BA
128 MAURO NAZIF PSB RO
129 MENDONÇA PRADO DEM SE
130 MILTON MONTI PR SP
131 NATAN DONADON PMDB RO
132 NEILTON MULIM PR RJ
133 NELSON MEURER PP PR
134 NEWTON CARDOSO PMDB MG
135 NILTON CAPIXABA PTB RO
136 ODAIR CUNHA PT MG
137 ONOFRE SANTO AGOSTINI PSD SC
138 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI
139 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
140 OTAVIO LEITE PSDB RJ
141 OTONIEL LIMA PRB SP
142 OZIEL OLIVEIRA PDT BA
143 PAES LANDIM PTB PI
144 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
145 PAULO FEIJÓ PR RJ
146 PAULO FOLETTO PSB ES
147 PAULO PIAU PMDB MG
148 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE
149 PAULO TEIXEIRA PT SP
150 PAULO WAGNER PV RN
151 PEDRO CHAVES PMDB GO
152 POLICARPO PT DF
153 PROFESSOR SETIMO PMDB MA
154 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
155 RAUL HENRY PMDB PE
156 REBECCA GARCIA PP AM
157 RENAN FILHO PMDB AL
158 RENATO MOLLING PP RS
159 RIBAMAR ALVES PSB MA
160 RICARDO BERZOINI PT SP
161 RICARDO IZAR PSD SP
162 RICARDO TRIPOLI PSDB SP
163 ROBERTO BALESTRA PP GO
164 ROBERTO BRITTO PP BA
165 ROBERTO SANTIAGO PSD SP
166 RODRIGO DE CASTRO PSDB MG
167 RONALDO FONSECA PR DF
168 RUBENS OTONI PT GO
169 RUY CARNEIRO PSDB PB
170 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
171 SANDRO MABEL PMDB GO
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172 SARAIVA FELIPE PMDB MG
173 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
174 SÉRGIO BRITO PSD BA
175 SÉRGIO MORAES PTB RS
176 SEVERINO NINHO PSB PE
177 SIBÁ MACHADO PT AC
178 SILAS CÂMARA PSD AM
179 SILVIO COSTA PTB PE
180 STEFANO AGUIAR PSC MG
181 STEPAN NERCESSIAN PPS RJ
182 SUELI VIDIGAL PDT ES
183 TAKAYAMA PSC PR
184 VALADARES FILHO PSB SE
185 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA
186 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
187 VANDERLEI SIRAQUE PT SP
188 VICENTE CANDIDO PT SP
189 VICENTINHO PT SP
190 VILSON COVATTI PP RS
191 VITOR PENIDO DEM MG
192 WALDIR MARANHÃO PP MA
193 WALNEY ROCHA PTB RJ
194 WELLINGTON ROBERTO PR PB
195 WEVERTON ROCHA PDT MA
196 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
197 ZÉ GERALDO PT PA
198 ZÉ SILVA PDT MG
199 ZENALDO COUTINHO PSDB PA
200 ZEQUINHA MARINHO PSC PA
201 ZOINHO PR RJ
PROJETO DE LEI Nº 3.988, DE 2012
(Do Sr. Celso Maldaner)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
informação, nos rótulos das embalagens
de pescado congelado glaciado comercializado no Brasil, do peso líquido e do peso
desglaciado do produto.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre aspectos da rotulagem de pescado congelado glaciado comercializado
no Brasil, com o propósito de garantir os direitos do
consumidor.
Art. 2º Fica estabelecida a obrigatoriedade de
informação, nos rótulos das embalagens de pescado
congelado glaciado comercializado no Brasil, do peso
líquido e do peso desglaciado do produto.
Parágrafo único. É facultativa a informação relativa ao peso bruto do produto.
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, adotam-se as
seguintes definições:
I – pescado: peixes, moluscos ou crustáceos,
capturados ou cultivados em água doce ou salgada;
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II – pescado congelado glaciado: pescado que,
após o congelamento, é coberto com fina camada
de gelo com o objetivo de evitar perda de umidade e
oxidação;
III – peso bruto: peso do produto embalado, como
se apresenta para venda ao consumidor;
IV – peso líquido: diferença entre o peso bruto e
o peso da embalagem do produto;
V – peso desglaciado: diferença entre o peso líquido e o peso do gelo contido no produto congelado
glaciado.
Art. 4º O regulamento desta Lei estabelecerá,
entre outros aspectos, a metodologia a ser observada
para a amostragem e a determinação do peso bruto,
do peso líquido e do peso desglaciado de pescado
congelado glaciado.
Art. 5º Sem prejuízo das sanções cíveis ou penais,
na forma da legislação em vigor, o descumprimento do
disposto no art. 2º desta Lei implicará responsabilidade
do fornecedor ou importador do produto congelado glaciado, ou do comerciante, nos termos da Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, ficando o infrator sujeito
às penalidades previstas naquela Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Desde que entrou em vigor o Código de Defesa
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990), a população brasileira conta com um instrumento
legal que lhe assegura respeito à sua dignidade, saúde
e segurança; proteção de seus interesses econômicos;
melhoria da sua qualidade de vida; transparência e
harmonia nas relações de consumo.
Todavia, há ainda situações em que o consumidor
não conta com informações suficientes ou adequadas.
Isso ocorre, por exemplo, quando adquire peixes, moluscos ou crustáceos, congelados e cobertos por fina
camada de gelo (que tem por finalidade evitar perda
de umidade e oxidação). Esse produto, denominado
“pescado congelado glaciado” deveria trazer informações claras sobre o peso do produto pelo qual está
pagando, independentemente da quantidade de gelo
que nele se encontra.
Em inúmeros países da Europa, Ásia e outras
partes do mundo, os rótulos de pescado congelado
glaciado trazem duas informações importantíssimas,
a saber:
“peso líquido”: o peso do produto sem a embalagem em que é acondicionado, mas ainda congelado e
revestido de fina camada de gelo;
“peso desglaciado”, “drenado” ou “escorrido” (este
último, utilizado em Portugal): o peso do produto de-
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sembalado e livre de todo o gelo utilizado em sua
conservação.
Como país membro do Mercosul, o Brasil adota
as normas acordadas no âmbito do Grupo Mercado
Comum (GMC), que têm por finalidade padronizar procedimentos e facilitar o comércio entre os países integrantes do bloco econômico. Cabe ao Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
Inmetro internalizar as normas originárias do Mercosul.
Encontra-se em vigor a Portaria Inmetro nº 38,
de 11 de fevereiro de 2010, que corresponde à Resolução GMC nº 40, de 2009. Anexo a essa Portaria,
encontra-se regulamento técnico metrológico que define a metodologia a ser utilizada na determinação do
peso líquido de pescado congelado glaciado.
Também se encontra em vigor a Portaria Inmetro nº 248, de 17 de julho de 2008, que corresponde
à Resolução GMC nº 7, de 2008. Anexo, encontra-se regulamento técnico metrológico que estabelece
os critérios para verificação do conteúdo líquido de
produtos pré-medidos com conteúdo nominal igual,
comercializados nas grandezas de massa e volume.
Assim, a legislação brasileira determina que na
comercialização de pescado congelado glaciado apenas se informe o “peso líquido” do produto, provocando dúvidas e insatisfação ao consumidor. A indústria
brasileira de pescado, que segue rigorosamente as
normas em vigor, também tem sido prejudicada pelo
duplo significado que se atribui à expressão em causa.
Aplicadas as Portarias Inmetro nº 38/2010 e
248/2008, o resultado que se obtém não é o “peso
líquido” segundo a acepção adotada na vasta maioria dos países, que corresponde à diferença entre o
peso bruto (total) e o peso da embalagem. Mediante
a metodologia prescrita, remove-se o gelo do produto,
ponderam-se as amostras e o resultado final deverá
ser o “peso desglaciado”, “drenado” ou “escorrido”.
As redes de supermercado, além de adquirir pescado congelado glaciado da indústria pesqueira nacional, também o importa diretamente de países europeus
e asiáticos. O produto importado é colocado em balcões
frigoríficos e ofertado ao consumidor brasileiro com as
duas informações internacionalmente aceitas: “peso
líquido” (igual a peso bruto menos o peso da embalagem) e “peso desglaciado” (ou expressão equivalente, conforme o idioma de origem). Em contraste com
esses concorrentes, o produto nacional (que apenas
informa o “peso líquido”) apresenta-se menos confiável ao consumidor, sendo frequentemente preterido.
Por meio do presente projeto de lei, pretendo
equacionar esse problema, determinando a obrigatoriedade de informação, nos rótulos das embalagens de
pescado congelado glaciado comercializado no Brasil,
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do peso líquido e do peso desglaciado do produto.
A opção por esse vocábulo decorre do fato de se tratar da remoção de gelo (água em estado sólido) e não
de algum líquido que estivesse presente no produto
(caso em que melhor se aplicariam os termos “drenado” ou “escorrido”).
Entendo que, aprovado o projeto de lei e implementado o padrão ora proposto, o consumidor passará
a contar com informações inequívocas e de enorme
importância, equiparando-se também as condições
de concorrência entre o produto importado e aquele
ofertado pela indústria pesqueira nacional.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Celso Maldaner.
PROJETO DE LEI Nº 3.989, DE 2012
(Do Sr. Márcio Macêdo)
Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que “Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e
dá outras providências”, determinando que
parcela mínima dos computadores pessoais
e aparelhos de telefonia fixa e móvel fabricados e comercializados no País deverá
dispor de teclado adaptado para leitura em
linguagem Braille.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, que “Estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, e dá outras providências”, determinando que
parcela mínima dos computadores pessoais e aparelhos
de telefonia fixa e móvel fabricados e comercializados
no País deverá dispor de teclado adaptado para leitura
em linguagem Braille.
Art. 2º Acrescente-se o art. 18-A à Lei nº 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, com a seguinte redação:
“Art. 18-A. As empresas fabricantes e distribuidoras de computadores pessoais e aparelhos de telefonia fixa e móvel deverão equipar
cinco por cento dos equipamentos ofertados
para comercialização no País com teclado
adaptado para leitura em linguagem Braille.
Parágrafo único. A fabricação ou a oferta
para comercialização de computadores e terminais de telefonia em desacordo com o disposto
no caput sujeitará o infrator ao pagamento de
multa de até dez mil reais, que será dobrada
em caso de reincidência.”
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor 3 (três) meses
após a sua publicação.
Justificação
Os dados preliminares do Censo Demográfico
de 2010 apontam que 23,9% da população brasileira
possuem algum tipo de deficiência ou incapacidade
permanente, seja visual, auditiva, motora ou mental.
A pesquisa também indica que a deficiência visual é
a de maior incidência entre nossos cidadãos, alcançando mais de 35 milhões de brasileiros, em diversos
graus de severidade. Desse contingente, 528 mil pessoas declararam incapacidade absoluta de enxergar,
enquanto 6 milhões afirmaram possuir grande dificuldade de visão, ainda que usando óculos ou lentes de
contato, totalizando 3,5% da população.
Sensível à necessidade de inclusão dessa importante parcela da sociedade, nos últimos anos, o Poder
Público vem adotando uma série de ações com o objetivo de ampliar as oportunidades e facilitar o exercício
dos direitos fundamentais pelas pessoas portadoras
de deficiência. No campo das tecnologias da informação, em especial, a Lei nº 10.098, de 2000, instituiu
importantes diretrizes para eliminar as barreiras na
comunicação e estabelecer “mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de
comunicação e sinalização às pessoas portadoras de
deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação,
para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à
comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte,
à cultura, ao esporte e ao lazer”.
Em atendimento a esse princípio, em maio de
2007, a Portaria nº 3/07, da Secretaria de Logística
e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, determinou a adaptação progressiva dos portais
na Internet dos sistemas de governo eletrônico mantidos pela União às necessidades dos portadores de
deficiência, viabilizando, assim, o acesso aos serviços
virtuais da Previdência Social, Ministério da Saúde e
Receita Federal, entre outros.
Embora sejam inegáveis os esforços empreendidos pelos órgãos e entidades do Governo Federal no
intuito de cumprir tais determinações, a universalização do acesso aos sistemas de telecomunicações e
informática entre os deficientes visuais ainda é objeto
de sérias restrições. Um dos principais entraves para
a democratização desse direito advém da escassez
de equipamentos disponíveis no mercado adaptados
para as necessidades dessas pessoas. Essa limitação
contrasta com os princípios estatuídos pela Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Congresso Nacional em 2009,
que asseguram a esses cidadãos “o acesso, em igual-
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dade de oportunidades com as demais pessoas”, “aos
sistemas e tecnologias da informação e comunicação”.
Por esse motivo, apresentamos este Projeto de
Lei com o objetivo de determinar que 5% dos computadores pessoais e terminais de telefonia fixa e móvel
fabricados e comercializados no País disponham de
teclado adaptado para leitura em linguagem Braille.
A medida permitirá que os 6,5 milhões de brasileiros
que possuem elevado grau de incapacidade de visão
possam superar as adversidades e conquistar pleno
acesso aos recursos da telemática. Nesse sentido, a
proposta representa mais um degrau na evolução do
País em direção à inclusão social e à valorização da
capacidade produtiva e intelectual dos portadores de
necessidades especiais.
Considerando a relevância da matéria tratada,
contamos com o apoio dos ilustres Pares para a pronta
discussão e aprovação da presente iniciativa legislativa.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Márcio Macedo.
PROJETO DE LEI Nº 3.990, DE 2012
(Do Sr. Taumaturgo Lima)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para obrigar a divulgação
de número de telefone para denúncia de
irregularidades em veículos de condução
de escolares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta o item IV, renumerando-se os demais, ao Art. 136,da Lei nº 9.503, de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
obrigar a divulgação ostensiva de número de telefone
para denúncia de irregularidades em veículos de condução de escolares.
Art. 2º. O Art 136 da Lei nº 9.503, de 1997, passa
a vigorar acrescida do seguinte item IV, renumerando-se os demais.
Art. 136. ....................................................
..................................................................
“IV – Os veículos de condução de escolares deverão divulgar ostensivamente, na
sua parte traseira, número de telefone fornecido pelo órgão competente para denúncia de
irregularidades cometidas pelo condutor, conforme modelo definido pelo Conselho Nacional
de Trânsito – CONTRAN.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
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Justificação
É senso comum que especialmente nas grandes
cidades o trânsito brasileiro beira o caos, transformando a rotina das famílias e obrigando o setor público
a gerar soluções mais adequadas, que diminuam os
riscos e protejam os cidadãos. Uma delas, utilizada
hoje em dia em praticamente todos os municípios é a
condução de escolares em VANS e Microonibus, economizando tempo e dinheiro aos pais que, em tese,
percebem seus filhos em condições de segurança e
pontualidade em relação aos horários escolares.
Ocorre que, em algumas situações vivenciadas no
cotidiano vemos que nem sempre o trajeto é realizado
com o cuidado que nossos filhos merecem. Considerando que em grupo e desacompanhadas dos pais,
as crianças merecem atenção redobrada, considero
importante que os veículos de transporte de escolares
sejam obrigados a expor ostensivamente em sua lateral
ou parte traseira, um número de telefone que possibilite a qualquer cidadão denunciar excessos praticados
por eventuais condutores imperitos ou negligentes
auxiliando na prevenção de acidentes.
Certo de estar contribuindo para a melhoria da
paz e segurança no trânsito, peço a aprovação dos
nobres pares.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Taumaturgo Lima.
PROJETO DE LEI Nº 3.991, DE 2012
(Da Comissão de Legislação Participativa)
Sugestão nº 45/2012
Altera a redação do Art. 614 e §1º da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
dando vigência imediata às convenções ou
acordos coletivos de trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei altera o Art. 614 e parágrafo 1º
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 614. Os sindicatos convenentes ou
as empresas acordantes promoverão, conjunta ou separadamente, dentro de 8 (oito)
dias da assinatura da convenção ou acordo,
o depósito de uma via do mesmo, para fins
de arquivamento, na Secretaria de Emprego
e Salário, em se tratando de instrumento de
caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho, nos
demais casos.
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§1º. As convenções e os acordos entrarão em vigor na data da celebração pelo
sindicato.(NR)
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Anthony Garotinho, Presidente.
SUGESTÃO Nº 45, DE 2012
(Do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais
Onshore e Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu,
Rio das Ostras, Conceição de Macabu,
Quissamã e Capapebus/RJ)
Sugere Projeto de Lei para alterar a
redação do artigo 614 da Consolidação da
Leis do Trabalho, dando vigência imediata
às convenções ou acordos coletivos de
trabalho.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
I – Relatório
A sugestão em epígrafe, de iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e
Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras,
Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ, traz
a debate nesta Comissão de Legislação Participativa
da Câmara dos Deputados proposta de emenda que
altere o parágrafo 1º do art. 614 e §1º da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT que dê vigencia imediata
às convenções ou acordos coletivos de trabalho.
Esclarecem os autores que, pela legislação em
vigor, os Acordos ou Convenções feitos pelo Sindicato
somente entram em vigor após 3 (três) dias, o que é
prejudicial aos trabalhadores pois nesse curto período
as empresas podem demitir e muitas vezes o fazem.
Este é o relatório.
II – Voto do Relator
Em conformidade com o disposto no art. 32, XII,
a, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
é atribuição desta Comissão de Legislação Participativa apreciar as sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações. Requisito este plenamente
atendido pela Sugestão nº 45, de 2012.
No que tange ao mérito da sugestão, entendo ser
a mesma de grande relevância, pois proporciona maior
segurança jurídica aos trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu,
Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e
Carapebus, no Estado do Rio de Janeiro.

Junho de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Por esta razão, acolho a Sugestão nº 45, de 2012
em seu conteúdo e voto por sua aprovação, na forma
do Projeto de Lei anexo.
Sala de Comissão, 10 de maio de 2012. – Deputado Anthony Garotinho, Relator.
PROJETO DE LEI
(Da Comissão de Legislação Participativa)
Altera a redação do Art. 614 e §1º da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
dando vigência imediata às convenções ou
acordos coletivos de trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei altera o Art. 614 e parágrafo 1º
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 614. Os sindicatos convenentes ou
as empresas acordantes promoverão, conjunta ou separadamente, dentro de 8 (oito)
dias da assinatura da convenção ou acordo,
o depósito de uma via do mesmo, para fins
de arquivamento, na Secretaria de Emprego
e Salário, em se tratando de instrumento de
caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho, nos
demais casos.
§1º. As convenções e os acordos entrarão em vigor na data da celebração pelo
sindicato.(NR)
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala de Comissão, 10 de maio de 2012. – Deputado Anthony Garotinho, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Legislação Participativa, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente,
na forma do Projeto de Lei que apresenta a Sugestão
nº 45/12, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Anthony Garotinho.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Anthony Garotinho – Presidente, Dr. Grilo – Vice-Presidente, Amauri Teixeira, Fernando Ferro, Francisco
Araújo, Glauber Braga, Jean Wyllys, Marcon, Professora
Dorinha Seabra Rezende, Roberto Britto, Vitor Paulo.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2012. – Deputado Anthony Garotinho, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 3.992, DE 2012
(Da Sra. Aline Corrêa)
Estabelece cota mínima para a contratação obrigatória de artistas de baixa
renda e de artistas idosos de baixa renda
nas produções audiovisuais financiadas
por recursos públicos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Toda produção audiovisual brasileira financiada por recursos públicos deve reservar:
I – percentual mínimo de 5% (cinco por cento) para
a contratação obrigatória de artistas brasileiros com
renda mensal igual ou inferior a três salários mínimos;
II – percentual mínimo de 5% (cinco por cento)
para a contratação obrigatória de artistas brasileiros
com idade igual ou superior a sessenta anos e renda
mensal igual ou inferior a três salários mínimos.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se às produções cujo elenco seja constituído de número de artistas superior a cinco.
§ 2º Nas produções audiovisuais em que haja necessidade de figuração, aplica-se o disposto nos incisos
I e II deste artigo para a contratação dos figurantes.
§ 3º A forma de seleção dos artistas e figurantes
que comporão a cota estabelecida nos incisos I e II
deste artigo deve ser definida a critério do diretor ou
do responsável principal pela produção.
Art. 2º A fiscalização da obediência ao disposto
no art. 1º desta lei cabe ao órgão responsável pela concessão do financiamento, conforme a regulamentação.
I – Fica expresso que em sendo constatadas
irregularidades ou fraudes ante a contratação das
pessoas previstas no Art 1º, I e II; estará cancelado o
recurso público.
II – O órgão responsável pela fiscalização e controle deverá obedecer aos princípios constitucionais da
ampla defesa, contraditório e moralidade pública, previstos no Art.5º, LV, e Art.37, caput, da CF/88.
Parágrafo único. O descumprimento da contratação mínima prevista impede a produção de receber financiamento público, sendo que, em caso dos recursos
já terem sido concedidos, implica a obrigatoriedade da
sua devolução integral, nos termos da regulamentação.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Ao contrário do que nos leva a crer o senso comum e a glamourização promovida pela mídia, uma
das categorias profissionais mais desamparadas no
que se refere à proteção social e das que mais encon-
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tram dificuldades de sobreviver com dignidade é a dos
artistas brasileiros.
Embora seja do conhecimento de todos que existem astros muito bem remunerados pela televisão e
pelo cinema nacionais, para quem as oportunidades
de trabalho não faltam, a esmagadora maioria dos nossos artistas está fora do mercado formal da cultura e
do entretenimento.
Segundo dados do Ministério da Cultura, são
aproximadamente 65 mil os artistas e técnicos em
espetáculos de diversões em atividade no Brasil. O
espantoso é que entre esses profissionais a taxa de
desemprego é de 80% a 85%, o que constitui estatística desproporcionalmente superior à das demais
atividades no País.
Para esses profissionais – que não obtiveram,
ainda, reconhecimento e visibilidade ou que já fizeram
sucesso em algum momento, mas hoje estão apartados
das oportunidades de trabalho – a proposta que ora
apresentamos representa a possibilidade de exercer
profissionalmente a sua arte e dela viver.
O cinema, a televisão, o audiovisual de modo
geral, constituem um setor estratégico para o país,
tanto em termos culturais, como manifestação artística e como meio de afirmação da identidade nacional,
quanto em termos econômicos, como indústria geradora
de empregos e de recursos. Por essa importância, a
Constituição Federal e a legislação infraconstitucional
preveem que o setor deve ser estimulado e protegido.
São diversos os mecanismos públicos de fomento, direto e indireto, para o setor. A Lei Rouanet,
a Lei do Audiovisual e a Medida Provisória nº 2.228,
de 2001, por exemplo, asseguram aos contribuintes,
pessoas físicas e jurídicas, abatimento ou isenção de
determinados tributos, desde que os recursos sejam
direcionados, por meio de patrocínio, coprodução ou
investimento, a projetos audiovisuais aprovados pela
Agência Nacional do Cinema – ANCINE.
A própria ANCINE mantém instrumentos de fomento direto que apoiam projetos por meio de editais
e seleções públicas. Também no âmbito dos Estados
e dos Municípios brasileiros existe farta legislação
com vistas a garantir fomento à produção audiovisual.
O investimento público no setor é de inquestionável importância. Acreditamos, contudo, que pode
evoluir, de modo a assegurar não só recursos para as
produções nacionais, mas oportunidades de trabalho
mais equânimes para a classe artística.
Os direitos culturais inscritos no art. 215 da Constituição Federal se referem às condições de acesso às
fontes da cultura nacional e também à participação nas
manifestações artísticas da nossa sociedade. Sujeitos
a um mercado de trabalho instável e altamente com-
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petitivo, muitos talentos brasileiros, especialmente os
mais idosos ou os que fogem aos padrões estabelecidos, estão injustamente apartados da oportunidade
de trabalhar e de exercer sua arte.
A iniciativa que propomos – ao estabelecer a cota
mínima de 5% para a contratação de artistas de baixa
renda e de mais 5% para os artistas mais velhos e de
baixa renda, ou seja, para aqueles frequentemente
preteridos pelas produções voltadas para o cinema
e para a televisão – vem ao encontro das aspirações
não só dos milhares de artistas deste País, mas dos
brasileiros todos, que têm o direito de se ver representados, em sua diversidade, nas produções audiovisuais
custeadas pelo Poder Público.
Diante da relevância social e cultural da iniciativa
que ora apresentamos, contamos com o precioso apoio
dos Nobres Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputada Aline Corrêa.
PROJETO DE LEI Nº 3.993, DE 2012
(Do Sr. Ângelo Agnolin)
Acrescenta parágrafo ao art. 62 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para
dispor sobre a obrigatoriedade do ensino
da Língua Brasileira de Sinais – Libras, na
formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação básica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 62. .................................................
..................................................................
§ 4º A formação inicial dos profissionais
do magistério incluirá obrigatoriamente o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a
qual também será objeto de cursos em programas de formação continuada para todos os
profissionais já em exercício nas redes públicas
de educação básica.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Língua Brasileira de Sinais foi reconhecida como
meio legal de comunicação e expressão pela Lei nº
10.436, de 2002. Embora esta Lei já determine, em seu
art. 4º, o ensino de Libras nos cursos de formação do
magistério, em nível médio e superior, esta disposição
não tem sido implementada com o rigor necessário.
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E mais: para a aplicação efetiva de uma política
de integração e inclusão, é absolutamente imprescindível que os docentes já em exercício também tenham
oportunidade de aprender a Libras.
Por tal razão, apresento o presente projeto de
lei, que insere, na lei de diretrizes e bases da educação nacional, a obrigatoriedade do ensino da Língua
Brasileira de Sinais nos cursos de formação inicial e
de formação continuada do magistério.
Estou convencido de que a relevância da iniciativa haverá de assegurar o apoio dos ilustres Pares
para sua aprovação.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Ângelo Agnolin.
PROJETO DE LEI Nº 3.994, DE 2012
(Do Sr. Ângelo Agnolin)
Autoriza o Poder Executivo a criar Escola Técnica Federal no município de Tocantinópolis, no Estado do Tocantins.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Escola Técnica Federal, vinculada ao Ministério da
Educação, com sede no município de Tocantinópolis,
no Estado do Tocantins.
Parágrafo único. Com o objetivo de exercer a
atribuição prevista no caput, o Poder Executivo fica
autorizado a:
I – Criar os cargos e funções necessários para
funcionamento da Instituição;
II – Dispor sobre a organização, competência,
atribuições, denominação das unidades e dos cargos,
suas especificações, bem como o processo de implementação e funcionamento da Escola.
Art. 2º A Escola Técnica Federal de Tocantinópolis/TO será uma instituição de educação profissional,
destinada a qualificação de técnicos de nível médio,
para atender as suas necessidades socioeconômicas
e dos municípios de toda Região do Bico do Papagaio,
no Estado do Tocantins.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A implementação da Escola Técnica Federal de
Tocantinópolis/TO desempenhará atividades fundamentais no que tange à educação tecnológica e profissional aos que dela usufruírem.
Considere-se que o município de Tocantinópolis
representa pólo econômico e de serviços para as cidades que estão em seu entorno e sua efetivação virá
em boa hora, haja vista a superlotação de vagas no
município vizinho de Araguatins.
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Além disso, vislumbra-se uma perspectiva que se
coaduna com a proposta do Governo Federal visando
à potencialização das microrregiões, priorizando suas
especificidades e capacidades produtivas.
Destarte, a proposta tem a finalidade de tornar
Tocantinópolis um Centro de Referência para educação
técnica e tecnológica, propiciando a disseminação da
ciência, da educação e das tecnologias nesse município, assim como atender a demanda da futura cadeia
produtiva que será gerada com a sua implantação,
estabelecendo mão de obra qualificada para suprir
a oferta que esse importante investimento vai gerar.
A efetiva implantação deste projeto será um diferencial, sobretudo para a população da Região do
Bico do Papagaio, composta por 25 (vinte e cinco)
municípios, que terão maiores e melhores oportunidades para buscar uma vaga de emprego na própria
cidade, nas empresas que lá já foram instaladas e nas
que estão por vir, podendo contar com profissionais
melhores qualificados.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado
Ângelo Agnolin, PDT/TO.
PROJETO DE LEI Nº 3.995, DE 2012
(Do Senado Federal)
PLS nº 203/2005
Ofício (SF) nº 1.066/2012
Acrescenta art. 197-A à Consolidaçào
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para considerar insalubre e penosa a atividade profissional dos empregados em serviços
de limpeza, asseio, conservação e coleta de
lixo, e para dar outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 197-A:
“Art. 197-A. É considerada insalubre e penosa a atividade profissional dos empregados
em serviços de limpeza, asseio, conservação
e coleta de lixo.
§ 1º O adicional de insalubridade, conforme se classifique nos graus máximo, médio
e mínimo, será devido nos termos do art. 192
desta Consolidação.
§ 2º O adicional de atividade penosa será
devido nos termos, condições e limites fixados
em regulamento.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Senado Federal, 31 de maio de 2012. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
PROJETO DE LEI Nº 3.996, DE 2012
(Do Senado Federal)
PLS n° 329/2010
Ofício nº 1.067/2012 (SF)
Altera o § 3º do art. 43 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Código de Defesa
do Consumidor), para tornar rápida a comunicação das correções de informações dos
consumidores aos destinatários dos bancos
de dados e dos cadastros de consumidores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.43. .....................................................
..............................................................
§ 3º O consumidor, sempre que encontrar
inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir a sua imediata correção, devendo
o arquivista, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.
.......................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 31 de maio de 2012. – Senador
José Sarney, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 3.997, DE 2012
(Do Senado Federal)
PLS nº 279/2011
Ofício nº 1.068/2012 (SF)
Altera as Leis nº 8.212 e nº 8.213, de
24 de julho de 1991, para incluir o catador
de material reciclável como segurado especial da Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 12. .....................................................
.................................................................
VII – como segurado especial: a pessoa
física que, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio
eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário,
possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais,
residente no imóvel rural ou em aglomerado
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urbano ou rural próximo a ele, que explore
atividade:
..............................................................
b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou
principal meio de vida;
c) catador de material reciclável; e
d) cônjuge ou companheiro, bem como
filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade
ou a este equiparado, do segurado de que
tratam as alíneas a e b deste inciso, que,
comprovadamente, trabalhem com o grupo
familiar respectivo.
......................................................” (NR)
Art. 2º O inciso VII do art. 11 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 11. ....................................................
..................................................................
VII – como segurado especial: a pessoa
física que, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio
eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário,
possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano
ou rural próximo a ele, que explore atividade:
.................................................................
b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou
principal meio de vida;
c) catador de material reciclável; e d) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de
16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas
“a” e “b” deste inciso, que, comprovadamente,
trabalhem com o grupo familiar respectivo.
.........................................................” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de maio de 2012. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
PROJETO DE LEI Nº 3.998, DE 2012
(Do Senado Federal)
PLS nº 352/2011
Ofício nº 1.069/2012 (SF)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, que “dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”, para
incluir os tratamentos antineoplásicos de
uso oral entre as coberturas obrigatórias.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.10. ...................................................
..................................................................
VI – fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas
alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12;
......................................................” (NR)
“Art.12....................................................
I – ............................................................
................................................................
c) cobertura de quimioterapia oncológica
domiciliar de uso oral, incluindo medicamentos
para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;
II – .............................................................
g) cobertura para quimioterapia oncológica ambulatorial e domiciliar, procedimentos
radioterápicos para tratamento de câncer e
hemoterapia, na qualidade de procedimentos
cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em nível de
internação hospitalar;
..................................................................
§ 4º As coberturas a que se referem as
alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II deste
artigo serão objeto de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, revisados periodicamente, ouvidas as sociedades médicas de especialistas da área, publicados pela ANS.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de maio de 2012. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
PROJETO DE LEI Nº 3.999, DE 2012
(Do Senado Federal)
PLS nº 506/2011
Ofício nº 1.070/2012 (SF)
Acrescenta art. 29-A à Lei nº 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e estabelece
que, para a fruição dos benefícios fiscais
relativos à realização da Copa das Confederações Fifa 2013, da Copa do Mundo Fifa
2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, a pessoa jurídica deverá
destinar o percentual mínimo de 5% (cinco
por cento) dos seus cargos a pessoas com
deficiência.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de
2010, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 29-A:
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“Art. 29-A. Sem prejuízo do disposto no
art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
as pessoas jurídicas, durante o período em
que forem concedidos os benefícios fiscais
definidos neste Capítulo, são obrigadas a destinar 5% (cinco por cento) dos seus cargos a
pessoas com deficiência, habilitadas, desde
que esse percentual seja equivalente a, pelo
menos, 1 (um) posto de trabalho.”
Art. 2º Sem prejuízo do disposto no art. 93 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, as pessoas jurídicas
a que sejam concedidos benefícios fiscais relativos à
realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio
2016 serão obrigadas, enquanto beneficiárias, a destinar
5% (cinco por cento) dos seus cargos a pessoas com
deficiência, habilitadas, desde que esse percentual seja
equivalente a, pelo menos, 1 (um) posto de trabalho.
Art. 3º As empresas que já receberem benefícios
fiscais relativos à realização da Copa das Confederações Fifa 2013, da Copa do Mundo Fifa 2014 e dos
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, quando
da entrada em vigor desta Lei, terão 90 (noventa) dias
para se adequar às suas determinações.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 31 de maio de 2012. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
PROJETO DE LEI Nº 4.000, DE 2012
(Do Senado Federal)
PLS nº 636/2011
Ofício (SF) nº 1.071/2012
Dispõe sobre a possibilidade de amortização ou liquidação antecipada de operações de crédito e de arrendamento mercantil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As instituições financeiras, sociedades de
arrendamento mercantil e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem
garantir o direito a quitação antecipada ou amortização,
no todo ou em parte, por solicitação de seus clientes,
de contratos de operações de crédito e de arrendamento mercantil.
Art. 2º O valor presente dos pagamentos previstos
para fins de amortização ou de liquidação antecipada
dos contratos de que trata o art. 1º deve ser calculado
mediante redução proporcional dos juros e quaisquer
outros acréscimos.
Parágrafo único. É facultada a negociação da taxa
de desconto a ser aplicada na operação de amortização
ou liquidação antecipada, desde que não seja menor,
em hipótese alguma, do que a taxa de juros pactuada
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no contrato, resultando em custo efetivo total menor
para o cliente.
Art. 3º É vedada a cobrança de tarifa ou multa,
a qualquer título, que penalize o cliente em virtude de
liquidação antecipada ou amortização dos contratos
de que trata o art. 1º.
Art. 4º Observado o disposto nesta Lei, os contratos de que trata o art. 1º devem conter planilha detalhando todos os ônus incidentes sobre cada parcela
da respectiva operação, além de cláusula específica
sobre a taxa de desconto aplicável para fins de amortização ou liquidação antecipada.
Art. 5º O descumprimento das disposições desta
Lei sujeita as instituições financeiras e os seus administradores às penalidades previstas no art. 44 da Lei
nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 31 de maio de 2012. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
PROJETO DE LEI Nº 4.001, DE 2012
(Do Senado Federal)
PLS nº 637/2011
Ofício nº 1.072/2012 (SF)
Acrescenta parágrafos ao art. 482 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para disciplinar o abandono de emprego.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 482 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos
seguintes parágrafos, numerando-se o atual parágrafo
único como § 1º:
“Art.482. ...................................................
§ 1º ...........................................................
§ 2º Enseja justa causa por abandono
de emprego a falta injustificada por 30 (trinta)
dias ininterruptos.
§ 3º O empregador deverá notificar o empregado, pessoalmente ou através do correio,
com aviso de recebimento, da aplicação da
justa causa por abandono de emprego, caso
o empregado não retorne antes de completar
os 30 (trinta) dias de ausência injustificada.
§ 4º Caso o empregado não seja encontrado em seu endereço, deverá o empregador
publicar edital de abandono de emprego em
jornal de circulação local.” (NR)
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 31 de maio de 2012. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 577, DE 2012
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR nº 7/2012
MSC nº 104/2012
Aprova o ato que autoriza a Associação Assistencial Dois de Julho a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Mata de São João,
Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
45, de 17 de fevereiro de 2011�������������������������
, que autoriza a ��������
Associação Assistencial Dois de Julho a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Mata de São
João, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de maio de 2012. – Deputado Carlinhos Almeida, Presidente em exercício.
TVR Nº 7, DE 2012
(Mensagem nº 104, de 2012)
Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 45,
de 17 de fevereiro de 2011, que autoriza a
Associação Assistencial Dois de Julho a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Mata de
São João, Estado da Bahia.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I – Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que autoriza
a Associação Assistencial Dois de Julho a executar,
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pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária.
Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do
art. 32 do Regimento Interno.
II – Voto do Relator
A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. O Poder Executivo informa que a documentação apresentada pela
Associação Assistencial Dois de Julho atendeu aos
requisitos da legislação específica e recebeu outorga para executar serviço de radiodifusão comunitária.
A análise deste processo pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 01, de 2007, deste colegiado. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por estes diplomas regulamentares, motivo pelo qual somos pela homologação
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 22 de maio de 2012. – Deputado Gilmar Machado, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº
, DE 2012
Aprova o ato que autoriza a ��������
Associação Assistencial Dois de Julho a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Mata de São João,
Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
45, de 17 de fevereiro de 2011�������������������������
, que autoriza a ��������
Associação Assistencial Dois de Julho a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no Município de Mata de São
João, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 22 de maio de 2012. – Deputado Gilmar Machado, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Gilmar Machado, à TVR nº 7/2012, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlinhos Almeida – Vice-Presidente, Arolde de Oliveira, Aureo, Décio Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene
Lima, Francisco Floriano, Gilmar Machado, Júlio Campos, Manoel Junior, Missionário José Olimpio, Pastor
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Ratinho Junior,
Rogério Peninha Mendonça, Romero Rodrigues, Ronaldo Nogueira, Rubens Otoni, Salvador Zimbaldi, Sandro
Alex, Silas Câmara, Duarte Nogueira, Esperidião Amin,
Felipe Bornier, Izalci, Jonas Donizette, Paulo Teixeira
e Waldir Maranhão.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2012. – Deputado Carlinhos Almeida, Presidente em exercício.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 578, DE 2012
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR nº 2.942/2011
MSC nº 752/2010
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cidade Araçatuba Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Araçatuba, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
535, de 16 de junho de 2010, que renova, a partir de
29/01/2002, a permissão outorgada à Rádio Cidade
Araçatuba Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de
�������
Araçatuba, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de maio de 2012. – Deputado Carlinhos Almeida, Presidente em exercício.
TVR Nº 2.942, DE 2011
(Mensagem nº 752, de 2010)
Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 535, de
16 de junho de 2010, que renova a permissão
outorgada à Rádio Cidade Araçatuba Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no
Município de Araçatuba, Estado de São Paulo.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I – Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede-
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ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade
Araçatuba Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada.
Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para
a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do
art. 32 do Regimento Interno.
II – Voto do Relator
A renovação de outorga do Poder Público para a
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei nº 236,
de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, com as modificações do Decreto
nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. O Poder Executivo
informa que a documentação para o processo de renovação apresentada pela Rádio
����������������������������������
Cidade Araçatuba Ltda.������
, executante de serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, encontra-se de acordo com a prática legal e
documental atinente ao processo renovatório, com base
nos documentos juntados aos autos.
Não obstante, não foi anexada ao processo a
documentação prevista no item “f”, inciso I, art. 2º
do Ato Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no
que se refere ao extrato de tramitação do processo
no Ministério das Comunicações e na Presidência da
República. Em atendimento ao disposto no item 5 da
Recomendação nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que a outorga expirou em dez anos. Desde
então, a emissora vem operando em caráter precário,
aguardando processo de renovação. Informamos ainda
que o processo foi remetido pelo Ministério das Comunicações à Presidência da República em 13 de julho de
2010, que, por sua vez, o encaminhou ao Congresso
Nacional em 28 de dezembro de 2010.
A análise deste processo pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por estes diplomas regulamentares, motivo pelo qual somos pela homologação
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Deputado Duarte Nogueira, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº
, DE 2012
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cidade Araçatuba Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Araçatuba, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
535, de 16 de junho de 2010, que renova, a partir de
29/01/2002, a permissão outorgada à Rádio Cidade
Araçatuba Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de
�������
Araçatuba, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Deputado Duarte Nogueira, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Duarte Nogueira, à TVR nº 2.942/2011, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Carlinhos Almeida – Vice-Presidente, Arolde de Oliveira, Aureo,
Décio Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene Lima, Francisco
Floriano, Gilmar Machado, Júlio Campos, Manoel Junior,
Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo Foletto,
Paulo Wagner, Ratinho Junior, Rogério Peninha Mendonça, Romero Rodrigues, Ronaldo Nogueira, Rubens Otoni,
Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Silas Câmara, Duarte
Nogueira, Esperidião Amin, Felipe Bornier, Izalci, Jonas
Donizette, Paulo Teixeira e Waldir Maranhão.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2012. – Deputado Carlinhos Almeida, Presidente em exercício.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 579, DE 2012
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR nº 2.947/2011
MSC nº 752/2010
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Sociedade Rádio Carijós Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de
Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
638, de 6 de julho de 2010, que renova, a partir de 14
de novembro de 2009�����������������������������
, a permissão outorgada à ���
Sociedade Rádio Carijós Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de maio de 2012. – Deputado Carlinhos Almeida, Presidente em exercício.
TVR Nº 2.947, DE 2011
(Mensagem nº 752, de 2010)
Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 638,
de 6 de julho de 2010����������������������
, que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Carijós
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Conselheiro Lafaiete,
Estado de Minas Gerais.
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
I – Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio
Carijós Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada.
Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso III, alínea h, do
art. 32 do Regimento Interno.
II – Voto do Relator
A renovação de outorga do Poder Público para a
execução de serviço de radiodifusão é regulada pela
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelo Decreto-Lei
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com as modificações
do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. O

Sexta-feira 1

19943

Poder Executivo informa que a documentação para o
processo de renovação apresentada pela Sociedade
Rádio Carijós Ltda.���������������������������������
, executante de serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, encontra-se
de acordo com a prática legal e documental atinente
ao processo renovatório, com base nos documentos
juntados aos autos.
Não obstante, não foi anexada ao processo a documentação prevista no item “f”, inciso I, art. 2º do Ato
Normativo nº 1, de 2007, desta Comissão no que se
refere ao extrato de tramitação do processo no Ministério das Comunicações e na Presidência da República.
Em atendimento ao disposto no item 5 da Recomendação nº 1, de 2007, desta Comissão, informamos que a
outorga expirou em 14 de novembro de 2009. Desde
então, a emissora vem operando em caráter precário,
aguardando processo de renovação. Informamos ainda
que o processo foi remetido pelo Ministério das Comunicações à Presidência da República em 22 de julho de
2010, que, por sua vez, o encaminhou ao Congresso
Nacional em 28 de dezembro de 2010.
A análise deste processo pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática deve
basear-se no Ato Normativo nº 01, de 2007, e na Recomendação nº 1, de 2007, deste colegiado. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por estes diplomas regulamentares, motivo pelo qual somos pela homologação
do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.
Sala da Comissão, 24 de maio de 2012. – Deputado Marcos Montes, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº
, DE 2012
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Sociedade Rádio Carijós Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de
Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
638, de 6 de julho de 2010, que renova, a partir de 14
de novembro de 2009�����������������������������
, a permissão outorgada à ���
Sociedade Rádio Carijós Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 24 de maio de 2012. – Deputado Marcos Montes, Relator.
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III – Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Marcos Montes, à TVR nº 2.947/2011, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlinhos Almeida – Vice-Presidente, Arolde de Oliveira, Aureo, Décio Lima, Dr. Adilson Soares, Eliene
Lima, Francisco Floriano, Gilmar Machado, Júlio Campos, Manoel Junior, Missionário José Olimpio, Pastor
Eurico, Paulo Foletto, Paulo Wagner, Ratinho Junior,
Rogério Peninha Mendonça, Romero Rodrigues, Ronaldo Nogueira, Rubens Otoni, Salvador Zimbaldi, Sandro
Alex, Silas Câmara, Duarte Nogueira, Esperidião Amin,
Felipe Bornier, Izalci, Jonas Donizette, Paulo Teixeira
e Waldir Maranhão.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2012. – Deputado Carlinhos Almeida, Presidente em exercício.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 580, DE 2012
(Da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional)
MSC nº 44/2012
AVISO nº 82/2012
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte para Evitar a Dupla Tributação de Salários, Ordenados e outras
Remunerações Auferidas por Membro de
Tripulação de Aeronave Operada em Tráfego Internacional, assinado em Brasília, em
2 de setembro de 2010.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte
para Evitar a Dupla Tributação de Salários, Ordenados
e outras Remunerações Auferidas por Membro de Tripulação de Aeronave Operada em Tráfego Internacional, assinado em Brasília, em 2 de setembro de 2010.
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49
da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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Sala da Comissão, 31 de maio de 2012. – Deputado Claudio Cajado, Presidente em exercício.
MENSAGEM Nº 44, DE 2012
(Do Poder Executivo)
Aviso nº 82/2012
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte para Evitar a Dupla Tributação de Salários, Ordenados e outras
Remunerações Auferidas por Membro de
Tripulação de Aeronave Operada em Tráfego Internacional, assinado em Brasília, em
2 de setembro de 2010.
Despacho: Às Comissões de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; Viação e
Transportes; e Finanças e Tributação (mérito
e art. 54, RICD) Constituição e Justiça e de
Cidadania (art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, interino,
e da Fazenda, o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para Evitar
a Dupla Tributação de Salários, Ordenados e outras
Remunerações Auferidas por Membro de Tripulação de
Aeronave Operada em Tráfego Internacional, assinado
em Brasília, em 2 de setembro de 2010.
Brasília,14 de fevereiro de 2012.
EMI Nº 175 MRE/MF
Brasília, 14 de abril de 2011
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa
Excelência, para posterior envio ao Congresso Nacional, o anexo projeto de Mensagem que encaminha o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte para Evitar a Dupla Tributação de Salários, Ordenados e Outras Remunerações
Auferidas por Membro de Tripulação de Aeronave Operada em Tráfego Internacional, assinado em Brasília,
em 2 de setembro de 2010, pelo Subsecretário-Geral
de Assuntos Econômicos e Tecnológicos do Ministé-
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rio das Relações Exteriores, Pedro Luiz Carneiro de
Mendonça, e pelo Ministro de Negócios, Inovação e
Treinamento do Reino Unido, Vince Cable.
2. O Acordo visa a evitar a dupla tributação da
renda auferida pela tripulação de aeronaves que operem nos dois Estados contratantes, orientando-se pelas principais práticas em matéria de serviços transfronteiriços.
3. O instrumento reconhece o direito exclusivo
de tributação ao Estado de residência do tripulante.
Consoante com diversos tratados de natureza fiscal
celebrados no Brasil, o local onde o indivíduo estabelece sua habitação permanente foi eleito como regra
de conexão. Vale lembrar que a residência da pessoa
no território de um Estado é um dos critérios que legitima o poder tributário.
4. O Acordo ainda afasta a possibilidade de conflitos negativos de competência, ao estabelecer consultas mútuas nas hipóteses de indefinição do país de
residência. Nos termos do art. 4, inciso 2º, alínea d,
as autoridades deverão sanar eventuais indefinições
sobre a aplicação das regras de conexão por comum
acordo, privilegiando-se uma solução conciliatória entre
ambas as autoridades tributárias. Trata-se de dispositivo recorrente em acordos sobre a matéria, a exemplo
do Acordo para Evitar a Dupla Tributação celebrado
com o Estado de Israel em 12 de dezembro de 2002,
e aprovado pelo Congresso por meio do Decreto Legislativo n° 931/2005.
5. No que concerne ao intercâmbio de informações, ambos os Estados comprometem-se a resguardar
o sigilo dos dados, de forma análoga àquela em que
manteriam as informações internas. Quaisquer informações recebidas só poderão ser reveladas, portanto, às
autoridades envolvidas no lançamento, na arrecadação
e na fiscalização da cobrança dos impostos visados
pelo Acordo, e só podem ser utilizadas para tais fins.
6. Acima de tudo, o instrumento tem por escopo
afastar a imposição de tributos comparáveis nos dois
Estados sobre o mesmo contribuinte, relativamente ao
mesmo fato gerador. Segundo a legislação britânica, o
imposto de renda é devido em relação aos rendimentos
anuais de qualquer pessoa, ainda que não residente
no Reino Unido, decorrentes do exercício de profissão
nesse Estado. Dessa forma, a ausência de instrumento
normativo internacional nesse campo sujeita cidadãos
brasileiros sem residência ou presença fiscal no Reino Unido à imposição do imposto de renda britânico.
7. O Acordo entrará em vigor a partir da data da
última notificação entre as partes de que foram cumpridas os requisitos de internalização e produzirá efeitos
no Brasil com relação à renda auferida no ano fiscal
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com início ou após o primeiro dia de janeiro do ano
calendário seguinte.
8. À luz do exposto e com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do Congresso Nacional, em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
submetemos a Vossa Excelência o anexo projeto de
Mensagem, acompanhado de cópias autenticadas do
Acordo.
Respeitosamente, –Ruy Nunes Pinto Nogueira
– Guido Mantega.
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DO
REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E IRLANDA
DO NORTE PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
DE SALÁRIOS, ORDENADOS E OUTRAS
REMUNERAÇÕES AUFERIDAS POR MEMBRO DE
TRIPULAÇÃO DE AERONAVE OPERADA EM
TRÁFEGO INTERNACIONAL
O Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Considerando a necessidade de evitar a
dupla tributação de salários, ordenados e outras remunerações auferidas por membro de tripulação de
aeronave operada em tráfego internacional, Acordaram o seguinte:
ARTIGO 1
Escopo Geral
Este Acordo aplicar-se-á a pessoas físicas residentes em um ou em ambos os Estados Contratantes.
ARTIGO 2
Tributos Visados
1. O Acordo aplicar-se-á aos seguintes tributos:
a) no caso do Reino Unido:
ao imposto sobre a renda;
b) no caso do Brasil:
ao imposto de renda da pessoa física
(IRPF).
2. O presente Acordo aplicar-se-á, também, a
quaisquer tributos idênticos ou substancialmente similares estabelecidos após a data da assinatura do Acordo, seja em complementação aos tributos referidos no
parágrafo 1, seja em sua substituição. As autoridades
competentes dos Estados Contratantes notificar-se-ão
de quaisquer modificações significativas ocorridas em
suas leis tributárias.
ARTIGO 3
Definições Gerais
1. Para os fins deste Acordo:
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a) o termo “tráfego internacional” significa qualquer transporte por aeronave, exceto
quando tal transporte ocorrer apenas entre
pontos do território de um Estado Contratante;
b) o termo “Reino Unido” significa a Grã-Bretanha e Irlanda do Norte;
c) o termo “Brasil” significa a República
Federativa do Brasil;
d) o termo “autoridade competente” significa:
i. no caso do Reino Unido, os Comissários da Receita e Aduana de Sua Majestade
ou seu representante autorizado; e
ii. no caso do Brasil, o Ministro da Fazenda, o Secretário da Receita Federal ou seus
representantes autorizados;
e) os termos “um Estado Contratante”
e “o outro Estado Contratante” significam o
Reino Unido ou o Brasil, conforme o contexto;
f) o termo “nacional” significa:
i. em relação ao Reino Unido, qualquer
cidadão britânico ou qualquer súdito britânico
não possuidor da cidadania de qualquer outro país ou território-membro da Comunidade
(“Commonwealth”), desde que tenha o direito
de permanência no Reino Unido;
ii. em relação ao Brasil, qualquer pessoa
física que possua a nacionalidade brasileira.
No tocante à aplicação do Acordo, a qualquer
tempo, por um Estado Contratante, qualquer termo não
definido no Acordo terá, a menos que o contexto exija
de outra forma ou as autoridades competentes acordem um significado comum segundo os dispositivos do
Artigo 6 (Procedimento Amigável), o significado que,
a esse tempo, for-lhe atribuído pela legislação desse
Estado Contratante para os fins dos tributos a que se
aplica o Acordo, prevalecendo o significado atribuído
ao termo pela legislação tributária desse Estado sobre
o significado que lhe atribuam outras leis desse Estado.
ARTIGO 4
Residente
1. Para os fins deste Acordo, o termo “residente
em um Estado Contratante” significa qualquer pessoa
física que, sob as leis desse Estado Contratante, esteja sujeita à tributação nesse território em razão de
seu domicílio, residência ou qualquer outro critério de
natureza similar.
2. Quando, em razão do disposto no parágrafo 1,
uma pessoa física for residente em ambos os Estados
Contratantes, então sua condição será determinada
como se segue:
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a) será considerada residente apenas no
Estado no qual dispuser de habitação permanente; se dispuser de habitação em ambos os
Estados, será considerada residente apenas
no Estado com o qual suas relações pessoais
e econômicas sejam mais próximas (centro de
interesses vitais);
b) se o Estado no qual tiver seu centro de
interesses vitais não puder ser determinado,
ou se não dispuser de habitação permanente
em qualquer dos Estados, será considerada
residente apenas no Estado em que permanecer habitualmente;
c) se permanecer habitualmente em ambos os Estados ou em nenhum deles, será
considerada residente no Estado do qual seja
nacional;
d) se for nacional de ambos os Estados
ou de nenhum deles, as autoridades competentes dos Estados Contratantes esforçar-se-ão para resolver a questão de comum acordo.
ARTIGO 5
Regras de Tributação
Salários, ordenados e outras remunerações auferidas por um residente em um Estado Contratante em
decorrência de emprego como membro da tripulação
de aeronave operada em tráfego internacional serão
tributáveis apenas nesse Estado.
ARTIGO 6
Procedimento Amigável
As autoridades competentes dos Estados Contratantes esforçar-se-ão por resolver, mediante acordo
mútuo, quaisquer dificuldades ou dúvidas no tocante à
interpretação ou aplicação deste Acordo.
ARTIGO 7
Intercâmbio de Informações
1. As autoridades competentes dos Estados Contratantes intercambiarão as informações que forem
relevantes para a aplicação das disposições deste
Acordo. O intercâmbio de informações não está limitado pelo Artigo 1.
2. Quaisquer informações recebidas de acordo
com o parágrafo 1 por um Estado Contratante serão
tratadas como sigilosas, da mesma forma que as informações obtidas sob as leis internas desse Estado
Contratante, e serão reveladas apenas a pessoas ou
autoridades (inclusive tribunais e órgãos administrativos) envolvidas no lançamento, arrecadação ou administração dos tributos visados por este Acordo, ou
na execução ou instauração de processos versando
sobre esses mesmos tributos, ou na decisão de recur-
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sos em relação a tais tributos, ou na supervisão das
atividades precedentes. Tais pessoas ou autoridades
usarão as informações somente para tais fins. As informações poderão ser reveladas por tais pessoas ou
autoridades em procedimentos judiciais públicos ou
em decisões judiciais.
ARTIGO 8
Entrada em Vigor e Denúncia
1. Cada Estado Contratante notificará o outro da
conclusão dos procedimentos estabelecidos por suas
leis para a entrada em vigor deste Acordo. Este Acordo
entrará em vigor na data da última dessas notificações
e produzirá efeitos:
a) no Reino Unido, no ano-fiscal com início em ou após 6 de abril do ano-calendário
seguinte ao da entrada em vigor deste Acordo;
b) no Brasil, com respeito aos salários,
ordenados e outras remunerações auferidas
no ano-fiscal com início em ou após o primeiro
dia de janeiro do ano-calendário seguinte ao
da entrada em vigor deste Acordo.
2. Este Acordo permanecerá em vigor indefinidamente, mas cada Estado Contratante poderá denunciá-lo mediante notificação, por escrito, ao outro Estado
Contratante com no mínimo seis meses de antecedência. Nesse caso, o Acordo cessará de produzir efeitos
com relação a todos os rendimentos auferidos após
31 de dezembro do ano-calendário em que ocorrer a
notificação.
Em testemunho do que, os abaixo-assinados, devidamente autorizados por seus respectivos Governos,
assinaram este Acordo.
Feito em duplicata em Brasília, aos 2 dias de
setembro de 2010, nos idiomas português e inglês,
sendo ambos os textos igualmente autênticos. – Pelo
Governo da República Federativa do Brasil Embaixador
Pedro Luiz Carneiro de Mendonça, Subsecretário-Geral de Assuntos, Econômicos e Tecnológicos. – Pelo
Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do
Norte, Vince Cable, Ministro de Negócios, Inovação
e Treinamento.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL
I – Relatório
Com fundamento nos artigos 49, inciso I, e 84,
inciso VIII, da Constituição Federal, a Excelentíssima
Senhora Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlan-
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da do Norte para Evitar a Dupla Tributação de Salários, Ordenados e outras Remunerações Auferidas
por Membro de Tripulação de Aeronave Operada em
Tráfego Internacional, assinado em Brasília, em 2 de
setembro de 2010.
Composto por 8 (oito) artigos, o Acordo sob análise tem por escopo tributar em apenas um dos Estados
contratantes os salários, ordenados e remunerações
recebidos por membro da tripulação de aeronave,
operada em tráfego internacional. Para fazer jus ao
benefício tributário, o tripulante deverá residir em um
ou em ambos os Estados signatários.
Se o tripulante tiver residência em ambos os Estados, sua condição de residência será determinada
pelos critérios estatuídos no parágrafo 2 do Artigo 4
do pactuado, a saber:
“a) será considerada residente apenas no
Estado no qual dispuser de habitação permanente; se dispuser de habitação em ambos os
Estados, será considerada residente apenas
no Estado com o qual suas relações pessoais
e econômicas sejam mais próximas (centro de
interesses vitais);
b) se o Estado no qual tiver seu centro de
interesses vitais não puder ser determinado,
ou se não dispuser de habitação permanente
em qualquer dos Estados, será considerada
residente apenas no Estado em que permanecer habitualmente;
c) se permanecer habitualmente em ambos
os Estados ou em nenhum deles, será considerada residente no Estado do qual seja nacional;
d) “se for nacional de ambos os Estados
ou de nenhum deles, as autoridades competentes dos Estados Contratantes esforçar-se-ão para resolver a questão de comum acordo.”
Por seu turno, o artigo 3 define o significado de
certos vocábulos e expressões utilizadas ao longo
do Acordo. Assim, por exemplo, o termo “autoridade
competente” significa: no caso do Reino Unido, os Comissários da Receita e Aduana de Sua Majestade ou
seu representante autorizado; e no caso do Brasil, o
Ministro da Fazenda, o Secretário da Receita Federal
ou seus representantes autorizados.
As dúvidas ou dificuldades de interpretação ou
aplicação do pactuado deverão ser dirimidas por acordo
mútuo pelas autoridades competentes (art. 6). Essas
autoridades também deverão intercambiar informações
relevantes, que serão tratadas como sigilosas e reveladas, apenas, a pessoas ou autoridades envolvidas
no lançamento, arrecadação ou administração dos
tributos alcançados pelo Acordo ora examinado. Tais
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informações poderão ser reveladas em procedimentos
judiciais ou em decisões judiciais (art. 7).
O Acordo entrará em vigor na data da última
notificação, após a conclusão dos procedimentos de
direito interno de cada uma das Partes. Em conformidade com as letras “a” e “b” do parágrafo 1 do artigo
8, o instrumento produzirá efeitos:
“a) no Reino Unido, no ano-fiscal com
início em ou após 6 de abril do ano-calendário
seguinte ao da entrada em vigor deste Acordo;
b) no Brasil, com respeito aos salários,
ordenados e outras remunerações auferidas
no ano-fiscal com início em ou após o primeiro
dia de janeiro do ano-calendário seguinte ao
da entrada em vigor deste Acordo.”
É o relatório.
II – Voto do Relator
O Acordo sob análise tem por finalidade evitar
a dupla tributação sobre salários, ordenados e remunerações auferidas por tripulantes de aeronaves, que
operam no tráfego internacional entre o Brasil e o Reino
Unido. No caso brasileiro, as regras pactuadas alcançam o “imposto de renda da pessoa física” e, no caso
do Reino Unido, o “imposto sobre a renda”.
Para ter direito ao benefício tributário, o tripulante
deverá residir em um ou em ambos os Estados contratantes. No caso de possuir residência em ambos os
Estados, o Acordo estabelece critérios que deverão
ser levados em consideração pelas autoridades para
definir onde deverá ser cobrado o respectivo tributo.
No que se refere ao impacto legislativo, a nosso
juízo as regras introduzidas pelo texto acordado são
positivas, haja vista que eliminam o problema da dupla tributação sobre os salários e ordenados, recebidos por tripulantes de aeronaves que operam entre o
Brasil e o Reino Unido.
Assim, no entendimento deste Relator, o Acordo
acha-se em harmonia com os princípios constitucionais
que norteiam as relações internacionais brasileiras.
Pelo exposto, o voto é pela aprovação do texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte para Evitar a Dupla Tributação de
Salários, Ordenados e outras Remunerações Auferidas
por Membro de Tripulação de Aeronave Operada em
Tráfego Internacional, assinado em Brasília, em 2 de
setembro de 2010, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo em anexo.
Sala da Comissão, 24 de maio de 2012. – Deputado Vieira da Cunha, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº
, DE 2012
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte para Evitar a Dupla Tributação de Salários, Ordenados e outras
Remunerações Auferidas por Membro de
Tripulação de Aeronave Operada em Tráfego Internacional, assinado em Brasília, em
2 de setembro de 2010.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte
para Evitar a Dupla Tributação de Salários, Ordenados
e outras Remunerações Auferidas por Membro de Tripulação de Aeronave Operada em Tráfego Internacional, assinado em Brasília, em 2 de setembro de 2010.
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49
da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 24 de maio de 2012. – Deputado Vieira da Cunha, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou pela aprovação da Mensagem nº 44/12,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta, acatando o parecer do relator, Deputado Vieira da Cunha.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Claudio Cajado, Presidente em exercício; Vitor Paulo, Vice-Presidente; Alfredo Sirkis, Aracely de Paula,
Arnon Bezerra, Átila Lins, Carlos Alberto Leréia, Dalva Figueiredo, Damião Feliciano, Emanuel Fernandes,
George Hilton, Geraldo Thadeu, Henrique Fontana,
Hugo Napoleão, Íris de Araújo, Ivan Valente, Jair Bolsonaro, Janete Rocha Pietá, Jaqueline Roriz, Leonardo
Gadelha, Luiz Sérgio, Roberto de Lucena, Takayama,
Benedita da Silva, Berinho Bantim, Carlos Zarattini,
Elcione Barbalho, Eleuses Paiva, Raul Henry e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2012. – Deputado Claudio Cajado, Presidente em exercício.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 581, DE 2012
(Da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional)
Mensagem nº 412/2011
Aviso nº 655/2011 – C. Civil
Aprova o texto do Acordo sobre a Previdência Social entre a República Federativa
do Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em
Bruxelas, em 4 de outubro de 2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre a
Previdência Social entre a República Federativa do
Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em Bruxelas,
em 4 de outubro de 2009.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 31 de maio de 2012. – Deputado Claudio Cajado, Presidente em exercício.
MENSAGEM Nº 412, DE 2011
(Do Poder Executivo)
Aviso nº 655/11 – C. Civil
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo sobre a Previdência Social entre a República Federativa
do Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em
Bruxelas, em 4 de outubro de 2009.
Despacho: Às Comissões de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; Seguridade
Social e Família e Constituição e Justiça e de
Cidadania (art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores
Ministros de Estado das Relações Exteriores, Interino, e da Previdência Social, o texto do Acordo sobre
a Previdência Social entre a República Federativa do
Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em Bruxelas, em
4 de outubro de 2009.
Brasília, 29 de setembro de 2011.
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EMI Nº 252 MRE/MPS
Brasília, 20 de maio de 2011
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Elevamos à consideração de Vossa Excelência,
para posterior envio ao Congresso Nacional, o anexo Projeto de Mensagem que encaminha o texto do
Acordo sobre a Previdência Social entre a República
Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em
Bruxelas, em 4 de outubro de 2009, pelo Ministro das
Relações Exteriores, Celso Amorim, e pelo Ministro
de Assuntos Estrangeiros da Bélgica, Yves Leterme.
2. No contexto do crescente fluxo internacional
de trabalhadores e da transformação do Brasil de país
de destino em país de origem de imigrantes, tornam-se ainda mais relevantes as iniciativas destinadas a
proteger os trabalhadores brasileiros no exterior e a
oferecer essa mesma proteção aos estrangeiros radicados em nosso País.
3. Além de estender aos trabalhadores de cada
país, residentes no território do outro, o acesso aos sistemas de Previdência local, o instrumento em apreço
aproxima e intensifica as relações bilaterais na medida em que institui mecanismos de cooperação e coordenação entre ministérios, agências e institutos do
Brasil e da Bélgica.
4. O acordo foi firmado com o objetivo principal
de permitir aos trabalhadores que contribuíram com os
dois sistemas somarem os períodos de contribuição
para o fim de atingirem o tempo mínimo necessário
à obtenção de aposentadorias e demais benefícios
previdenciários. Cada sistema pagará ao beneficiário,
pelos dispositivos do acordo, montante em sua própria
moeda equivalente ao período de contribuição efetuado no respectivo país (pro rata tempore).
5. Trata-se, portanto, de instrumento que objetiva corrigir situação de flagrante injustiça, qual
seja, a pura e simples perda dos recursos investidos em um dos sistemas e o acréscimo, em anos,
do tempo mínimo de contribuição necessário à obtenção da aposentadoria.
6. O instrumento institui ainda, no que concerne
ao acesso aos sistemas previdenciários, o princípio da
igualdade de tratamento entre cidadãos brasileiros e
belgas, que veda a esses sistemas o estabelecimento
de qualquer espécie de discriminação ou favorecimento
baseado na nacionalidade. Trata-se, portanto, de cláusula com o potencial de ampliar a cidadania e facilitar
a integração dos trabalhadores emigrados.
7. O processamento e o controle dos pedidos deverá ser feito de forma coordenada pelas instituições
que gerem os respectivos sistemas. Essa cooperação
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será regulada por um ajuste administrativo a ser elaborado entre as instituições.
8. No que concerne à vigência, o Artigo 32 do
Acordo estabelece que suas disposições entrem
em vigor ao primeiro dia do terceiro mês seguinte
ao mês em que os dois países tenham trocado, por
via diplomática, os correspondentes instrumentos
de ratificação. O Artigo 27 determina que os períodos de contribuição anteriores à entrada em vigor
sejam considerados para os fins de obtenção dos
benefícios previstos no acordo. O pagamento desses benefícios, entretanto, não retroagirá a datas
anteriores à da entrada em vigor.
9. O instrumento poderá ser denunciado a qualquer momento, mas suas disposições só serão extintas
um ano após a notificação por escrito, por via diplomática, da disposição de um dos Estados de encerrá-lo.
Benefícios concedidos com base nos seus dispositivos
continuarão a ser pagos.
10. À luz do exposto e com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do Congresso Nacional,
em conformidade com o art. 49, inciso I, combinado com
o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, submetemos a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem, acompanhado de cópias autenticadas do Acordo.
Respeitosamente, – Ruy Nunes Pinto Nogueira
– Garibaldi Alves Filho.
ACORDO SOBRE A PREVIDÊNCIA SOCIAL
ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O REINO DA BÉLGICA
A República Federativa do Brasil e O Reino da
Bélgica Motivados pelo desejo de regular as relações
recíprocas entre os dois Estados no setor da previdência social, Chegaram ao seguinte acordo:
TÍTULO I
Disposições Gerais
ARTIGO 1
Definições
1. Para a aplicação do presente Acordo:
a) o termo “Estados contratantes” significa o Reino da Bélgica e a República Federativa do Brasil;
b) o termo “Bélgica” significa o Reino da
Bélgica, e o termo “Brasil” significa República
Federativa do Brasil;
c) o termo “cidadão nacional” significa:
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i. a respeito da Bélgica, uma pessoa de
nacionalidade belga;
ii. em relação à República Federativa do
Brasil, um brasileiro segundo a Constituição
e Leis desse Estado;
d) o termo “legislação” significa as leis e
regulamentações mencionadas no artigo 2 do
presente Acordo;
e) o termo “autoridade competente” significa
i. em relação à Bélgica, os Ministros encarregados, cada um no que lhe diz respeito, à
aplicação da legislação mencionada no artigo
2, parágrafo 1o b do presente Acordo,
ii. em relação ao Brasil, o Ministro da
Previdência Social;
f) o termo “instituição competente” significa o órgão ou a autoridade encarregada de
aplicar, no todo ou em parte, as legislações
mencionadas no artigo 2;
g) o termo “organismo de ligação” significa o órgão de coordenação e de informação
entre as instituições competentes dos dois
Estados contratantes que intervém na aplicação do presente Acordo e na informação
das pessoas interessadas sobre os direitos e
obrigações decorrentes dele;
h) o termo “período de seguro” significa
qualquer período reconhecido como tal pela
legislação sob a qual esse período foi cumprido, bem como qualquer período reconhecido
por essa legislação como sendo equivalente
a um período de seguro;
i) o termo “prestação” significa qualquer
pensão, renda ou outra prestação em espécie
prevista em virtude das legislações mencionadas no artigo 2 do presente Acordo, incluindo
quaisquer complementos, majorações ou indexações que são aplicáveis em virtude das
legislações mencionadas no artigo 2 do presente Acordo;
j) o termo “dependente” significa qualquer pessoa definida ou admitida como tal
pela legislação a título das prestações que
são oferecidas.
2. Qualquer termo não definido no parágrafo 1o
do presente artigo tem o sentido que lhe é atribuído
pela legislação aplicável.
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ARTIGO 2
Campo de Aplicação Material
1. O presente Acordo aplica-se:
a) em relação ao Brasil, à legislação relativa ao Regime Geral de Previdência Social e
aos Regimes Próprios de Previdência Social,
no que se refere aos benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade e
pensão por morte;
b) em relação à Bélgica, às legislações
relativas:
i. às prestações por idade ou por morte
dos trabalhadores assalariados e dos trabalhadores independentes,
ii. ao seguro por invalidez dos trabalhadores assalariados, dos marinheiros da marinha
mercante e dos trabalhadores independentes.
e a respeito do Título II somente, às legislações relativas:
iii. à seguridade social dos trabalhadores
assalariados;
iv. ao estatuto social dos trabalhadores
independentes.
2. O presente Acordo aplicar-se-á igualmente a
todos os atos legislativos ou regulamentares que modificarão ou completarão as legislações enumeradas
no presente artigo.
3. O presente Acordo aplicar-se-á aos atos legislativos ou regulamentares que estenderão os regimes
existentes a novas categorias de beneficiários, se não
houver, a esse respeito, oposição do Estado contratante
que modifica a sua legislação, notificada ao outro Estado contratante em um prazo de seis meses a partir
da publicação oficial dos referidos atos.
4. O presente Acordo não é aplicável aos atos
legislativos ou regulamentares que instituem um novo
ramo de seguridade social, exceto se um acordo ocorrer para tanto entre as autoridades competentes dos
dois Estados contratantes.
ARTIGO 3
Campo de Aplicação Pessoal
A menos que o presente Acordo disponha de
outra forma, este instrumento aplica-se às pessoas,
não importando de qual nacionalidade, que estão sujeitas ou que adquiriram direitos em virtude das legislações mencionadas no artigo 2, bem como aos seus
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sucessores, aos membros da sua família e aos seus
dependentes.
ARTIGO 4
Igualdade de Tratamento
A menos que seja disposto de outra forma no
presente Acordo, as pessoas mencionadas no artigo
3 estão sujeitas às obrigações e são admitidas para
receberem o benefício da legislação de cada Estado
contratante nas mesmas condições que os cidadãos
nacionais desse Estado.
ARTIGO 5
Exportação de Prestações
1. A menos que o presente Acordo disponha
de outra forma, as prestações adquiridas em virtude da legislação de um dos Estados contratantes
não podem ser suspensas nem sofrer qualquer redução ou alteração em virtude do fato de o beneficiário permanecer ou residir no território do outro
Estado contratante.
2. As prestações por idade e por morte devidas
em virtude da legislação belga são pagas aos cidadãos nacionais brasileiros que residam no território de
um terceiro Estado nas mesmas condições em que o
seriam para os cidadãos nacionais belgas residentes
no território desse terceiro Estado.
3. As prestações por invalidez, por idade e por
morte devidas em virtude da legislação brasileira são
pagas aos cidadãos nacionais belgas que residam no
território de um terceiro Estado nas mesmas condições
em que o seriam para os cidadãos nacionais brasileiros
residentes no território desse terceiro Estado.
ARTIGO 6
Cláusulas de Redução ou de Suspensão
1. As cláusulas de redução ou de suspensão previstas pela legislação de um Estado contratante, em
caso de acúmulo de uma prestação com outras prestações de seguridade social ou com renda proveniente do
exercício de uma atividade profissional, são oponíveis
aos beneficiários, mesmo se for o caso de prestações
adquiridas em virtude de um regime do outro Estado
ou se for o caso de renda obtida de uma atividade profissional exercida no território do outro Estado.
2. Contudo, para a aplicação do parágrafo 1 deste
Artigo, não se deve levar em conta prestações de igual
natureza que são liquidadas pelos órgãos competentes dos dois Estados contratantes, conforme as disposições dos artigos 12, 14 e 19 do presente Acordo.
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TÍTULO II
Disposições que Determinam a
Legislação Aplicável
ARTIGO 7
Regras Gerais
1. Ressalvado o disposto nos artigos 8 a 10 do
presente Acordo, a legislação aplicável é determinada
conforme as seguintes disposições:
a) a pessoa que exerce uma atividade
profissional no território de um Estado contratante está submetida à legislação desse
Estado;
b) a pessoa que exerce uma atividade
assalariada a bordo de um navio sob a bandeira de um Estado Contratante está submetida à legislação do Estado no qual tem a sua
residência;
c) a pessoa que faz parte da tripulação de
uma empresa que efetue, por conta de outrem
ou por sua própria conta, transportes internacionais aéreos de passageiros ou de mercadorias e que tenha a sua sede no território de
um Estado contratante está submetida à legislação deste último Estado. Contudo, quando a
empresa tem, no território do outro Estado contratante, uma sucursal ou uma representação
permanente, a pessoa que esta emprega está
submetida à legislação do Estado contratante
em cujo território ela se encontra.
2. Em caso de exercício simultâneo de uma atividade profissional independente na Bélgica e assalariada no Brasil, a atividade exercida no Brasil é será
considerada equivalente a uma atividade assalariada
exercida na Bélgica, em vista da fixação das obrigações
que resultam da legislação belga referente ao estatuto
social dos trabalhadores independentes.
ARTIGO 8
Regras Particulares
1. O trabalhador assalariado que, estando a serviço de uma empresa que tenha sua sede principal ou
filial localizada, no território de um dos Estados contratantes, da qual ele dependa normalmente, é deslocado
temporariamente por essa empresa ao território do outro Estado contratante para lá realizar um trabalho por
conta desse, está sujeito exclusivamente à legislação
do primeiro Estado contratante como se continuasse
empregado em seu território contanto que a duração
prevista do trabalho que ele deva realizar não exceda
vinte e quatro meses e que ele não tenha sido enviado
para substituir um outro trabalhador que tenha chegado
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ao final do período do seu deslocamento. Essas disposições são igualmente aplicáveis aos membros da
família que acompanham esse trabalhador assalariado
no território do outro Estado contratante, a menos que
eles exerçam uma atividade assalariada ou independente no território deste Estado contratante.
2. Caso a transferência mencionada no parágrafo 1o do presente artigo persista por mais de vinte e
quatro meses, as autoridades competentes dos dois
Estados contratantes ou as instituições competentes
designadas por essas autoridades competentes podem entrar em um acordo para que o trabalhador assalariado fique submetido exclusivamente à legislação
do primeiro Estado contratante. Contudo, esse acordo
somente pode ser feito para um período suplementar
não excedente a trinta e seis meses. O requerimento
deve ser feito antes do final do período inicial de vinte
e quatro meses.
3. O parágrafo 1o do presente artigo é aplicável
quando uma pessoa enviada por seu empregador do
território de um Estado contratante ao território de um
terceiro país é enviada, em seguida, por esse empregador do território do terceiro país para o território do
outro Estado contratante.
4. O artigo 7, parágrafo 1o, alínea (b), não é aplicável para a pessoa que, não estando empregada
habitualmente no mar, está empregada nas águas
territoriais ou em um porto de um dos Estados contratantes em um navio que carregue a bandeira do
outro Estado. Conforme o caso, o artigo 7, parágrafo
1o, alínea (a), ou o parágrafo 1o, alínea (a) do presente
artigo é aplicável.
5. Quando uma pessoa sujeita à legislação de
um Estado contratante e que exerça habitualmente
uma atividade independente no território desse Estado contratante exerce temporariamente uma atividade
independente similar somente no território do outro
Estado contratante, esta pessoa permanece sujeita
exclusivamente à legislação do primeiro Estado contratante como se ela continuasse a trabalhar no território do primeiro Estado contratante, com a condição
de que a duração prevista da atividade independente
no território do outro Estado contratante não exceda
vinte e quatro meses.
6. Caso a atividade independente no território do
outro Estado contratante mencionada no parágrafo 5
do presente artigo persista por mais de vinte e quatro
meses, as autoridades competentes dos dois Estados
contratantes ou as instituições competentes designadas por essas autoridades competentes podem entrar
em acordo para que o trabalhador independente fique
submetido exclusivamente à legislação do primeiro Estado contratante. Contudo, esse acordo somente pode
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ser feito para um período suplementar não excedente a
trinta e seis meses. O requerimento deve ser feito antes do final do período inicial de vinte e quatro meses.
ARTIGO 9
Funcionários, membros de missões
diplomáticas e de postos consulares
1. Os membros do pessoal das missões diplomáticas e dos postos consulares estão submetidos às
disposições da Convenção de Viena sobre Relações
Diplomáticas de 18 de abril de 1961, bem como às da
Convenção de Viena sobre Relações Consulares de
24 de abril de 1963.
2. As pessoas contratadas por Missão diplomática ou por Repartição consular de um dos Estados
contratantes no território do outro Estado contratante
estão submetidas à legislação deste último Estado
contratante.
3. Quando a missão diplomática ou o posto consular de um dos Estados contratantes emprega pessoas
que, conforme o parágrafo 2 do presente artigo, estão
submetidas à legislação do outro Estado contratante,
a missão ou o posto deve levar em conta obrigações
impostas aos empregadores pela legislação deste último Estado contratante.
4. As disposições dos parágrafos 2 e 3 do presente artigo são aplicáveis por analogia às pessoas
empregadas no serviço particular de uma pessoa mencionada no parágrafo 1 do presente artigo.
5. As disposições dos parágrafos 1 a 4 do presente artigo não são aplicáveis aos membros honorários
de um posto consular nem às pessoas empregadas
ao serviço particular dessas pessoas.
6. Servidores público e equiparados estão submetidos à legislação do Estado contratante do qual depende a administração que os emprega. Essas pessoas
são, para esse efeito, consideradas como residentes
no território desse Estado contratante, mesmo se elas
estiverem no território do outro Estado contratante.
7. As disposições do presente artigo são igualmente aplicáveis aos membros da família que acompanhem as pessoas mencionadas nos parágrafos 1 e
6, a menos que exerçam uma atividade profissional.
ARTIGO 10
Derrogações
As autoridades competentes ou a instituição competente designada por essas podem prever, de comum
acordo, no interesse de determinados segurados ou de
determinadas categorias de segurados, derrogações
às disposições dos artigos 7 a 9, sob a condição de
que as pessoas envolvidas estejam submetidas à legislação de um dos Estados Contratantes.
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TÍTULO III
Disposições referentes às prestações
CAPÍTULO 1
Disposições referentes às prestações belgas
SEÇÃO A
Prestações por idade e por morte
ARTIGO 11
Totalização
1. Observado o disposto no parágrafo 2 do presente artigo, com vistas à aquisição do direito a prestações belgas por idade ou por morte por uma pessoa,
cujos períodos de seguro foram cumpridos conforme
a legislação belga, os períodos de seguro cumpridos
conforme a legislação brasileira em matéria de prestações são totalizados o quanto necessário pela instituição competente belga com os períodos de seguro
cumpridos conforme a legislação belga, contanto que
eles não se sobreponham aos períodos de seguro
cumpridos sob a legislação belga.
2. Quando a legislação belga subordina a aquisição do direito a certas prestações belgas por idade
ou por morte com a condição de que os períodos de
seguro tenham sido cumpridos em uma profissão determinada, são totalizados para tanto pela instituição
competente belga somente os períodos de seguro
cumpridos conforme a legislação brasileira e considerados pela instituição competente belga como tendo
sido cumpridos na mesma profissão.
3. Quando a legislação belga subordina a aquisição do direito a certas prestações belgas por idade
ou por morte à condição de que os períodos de seguro
tenham sido cumpridos em uma profissão determinada,
e quando os períodos de seguro totalizados conforme
o parágrafo 2 do presente artigo não puderem dar direito às prestações mencionadas, esses períodos de
seguro totalizados são considerados pela instituição
competente belga como válidos para a determinação
das prestações previstas pelo regime geral belga dos
trabalhadores assalariados.
ARTIGO 12
Cálculo do Valor das Prestações
1. Quando uma pessoa tem direito a uma prestação belga por idade ou por morte sem que seja necessário proceder à totalização, a instituição competente
belga calcula o valor dessa prestação com base em
períodos de seguro cumpridos exclusivamente sob a
legislação belga. A instituição competente belga procede também ao cálculo do valor dessa prestação que
seria obtido por aplicação das regras previstas no pa-
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rágrafo 2 do presente artigo. O valor mais alto desses
dois valores será aplicado.
2. Quando uma pessoa tem direito a uma prestação belga por idade ou por morte exclusivamente pela
totalização dos períodos de seguro efetuada conforme
o artigo 11, aplicam-se as seguintes regras:
a) a instituição competente belga calcula
o valor teórico da prestação que seria devido
se todos os períodos de seguro cumpridos em
virtude das legislações dos dois Estados contratantes tivessem sido cumpridos unicamente
sob a legislação por ela aplicada;
b) a instituição competente belga calcula em seguida o valor devido, com base no
valor mencionado na alínea (a), pro rata da
duração dos períodos de seguro cumpridos
exclusivamente sob sua legislação com relação à duração de todos os períodos de seguro
mencionados na alínea (a).
SEÇÃO B
Prestações por Invalidez
ARTIGO 13
Totalização
Para a aquisição do direito a uma prestação belga
por invalidez por uma pessoa cujos períodos de seguro
tenham sido cumpridos conforme a legislação belga,
o artigo 11 é aplicável por analogia.
ARTIGO 14
Cálculo do Valor da Prestação por Invalidez
1. Quando uma pessoa tem direito a uma prestação
belga por invalidez exclusivamente por totalização dos
períodos de seguro em virtude da legislação belga e dos
períodos de seguro em virtude da legislação brasileira
conforme o artigo 11, o artigo 12, parágrafo 2, é aplicável por analogia ao cálculo do valor da prestação devida.
2. Quando uma pessoa tem direito a uma prestação belga por invalidez sem que seja necessário aplicar
o artigo 11, e quando o valor resultante da adição da
prestação brasileira por invalidez e da prestação belga
por invalidez calculada conforme o parágrafo 1o do presente artigo for inferior ao valor da prestação devida com
base exclusivamente na legislação belga, a instituição
competente belga pagará um complemento igual à diferença entre a soma dessas duas prestações e o valor
devido exclusivamente em virtude da legislação belga.
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pela instituição competente belga quando a duração
total dos períodos de seguro cumpridos conforme a
legislação belga antes da ocorrência do evento for inferior a um ano.
ARTIGO 16
Disposições Particulares Referentes às
Prestações por Invalidez
O titular de uma prestação belga por invalidez
conserva o benefício dessa prestação no decorrer de
uma estada temporária no território do Brasil, quando
essa estada temporária tiver sido previamente autorizada pela instituição competente belga. Contudo, essa
autorização só pode ser recusada pela instituição competente belga quando a estada temporária situar-se no
período no decorrer do qual, em virtude da legislação
belga, a instituição competente belga deva proceder à
avaliação ou à revisão da situação de invalidez.
SEÇÃO C
Disposições Comuns às Prestações Belgas
ARTIGO 17
Novo Cálculo do Valor das Prestações
1. Se, em razão do aumento do custo de vida, da
variação do nível dos salários ou de outras causas de reajuste, os valores das prestações brasileiras por idade, por
morte ou inva1idez forem modificados em uma porcentagem ou valor determinado, a instituição competente belga
não é obrigada a proceder a um novo cálculo dos valores
das prestações belgas por idade, por morte ou invalidez.
2. No entanto, em caso de alteração do modo
de determinação dos direitos ou das regras de cálculo das prestações brasileiras por idade, por morte ou
invalidez, um novo cálculo é feito pela instituição competente belga, conforme o artigo 12 ou 14.
CAPÍTULO 2
Disposições relativas a prestações brasileiras
ARTIGO 18
Prestação por Morte
Se, para a legislação brasileira, for condição
para o direito a uma prestação por morte, o fato de o
falecimento do segurado ter acontecido durante um
período de seguro, a condição para a fundamentação
do direito à prestação é considerada cumprida, se o
falecimento houver ocorrido em um período em que a
pessoa esteja sujeita à legislação belga.

ARTIGO 15
Período de Seguro Mínimo

ARTIGO 19
Totalização

Nos casos mencionados no artigo 14, parágrafo
1o, nenhuma prestação belga por invalidez será devida

1. Se, conforme a legislação brasileira, não houver
um direito a prestações considerando os períodos de
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seguro exclusivamente cumpridos conforme a legislação brasileira, estes serão totalizados com os períodos
de seguro cumpridos conforme a legislação belga, a
não ser que se trate de períodos concomitantes.
2. Se o direito a uma prestação existir unicamente por totalização, a prestação será calculada da
seguinte forma:
a) a instituição brasileira calculará inicialmente o valor da prestação supondo que todos
os períodos cumpridos segundo as legislações
dos dois Estados tivessem sido cumpridos
ao amparo da legislação brasileira. Para a
apuração do valor da prestação, a instituição
brasileira considerará apenas os salários e
remunerações, que serviram de base para o
pagamento de contribuições durante os períodos de seguro cumpridos conforme a legislação brasileira (valor teórico);
b) se o valor teórico for menor do que
o limite mínimo de benefício, esse valor será
elevado para o limite mínimo da prestação;
c) por fim, a instituição competente brasileira calculará a prestação proporcional a
pagar conforme a legislação brasileira, com
base no valor teórico da prestação e na proporção da duração dos períodos de seguro
considerados conforme a sua própria legislação em relação à duração total dos períodos
de seguro cumpridos conforme as legislações
dos dois Estados Contratantes (valor pro rata
da prestação).
3. No que se refere ao Brasil, nenhuma prestação
será devida pela Instituição competente brasileira quando a duração total dos períodos de seguro cumpridos
conforme a legislação brasileira antes da ocorrência
do evento for inferior a um ano, salvo se cumpridos os
requisitos previstos na legislação brasileira.
TÍTULO IV
Disposições Diversas
ARTIGO 20
Atribuições das Autoridades Competentes
As autoridades competentes:
a) adotarão, por meio de ajuste administrativo, as medidas necessárias para a aplicação do presente Acordo e designarão os
organismos de ligação e as instituições competentes;
b) definirão os processos de ajuda mútua
administrativa, incluindo a divisão das despesas ligadas à obtenção de pareceres médicos
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periciais, administrativos e outros, necessários
para a aplicação do presente Acordo;
c) comunicarão, diretamente entre si,
quaisquer informações referentes às medidas
tomadas para a aplicação do presente Acordo;
d) comunicarão, diretamente entre si e
no menor prazo possível, qualquer alteração
da sua legislação suscetível de afetar a aplicação do presente Acordo.
ARTIGO 21
Colaboração Administrativa
1. Para a aplicação do presente Acordo, as autoridades competentes, bem como as instituições competentes de cada um dos Estados contratantes, prestarão reciprocamente sua ajuda, como se se tratasse
da aplicação da sua própria legislação. Esse auxílio
mútuo é, a princípio, gratuito; contudo, as autoridades
competentes podem combinar o reembolso de algumas despesas.
2. Quaisquer atos e documentos a serem produzidos em aplicação do presente Acordo estão dispensados do visto de legalização de autoridades diplomáticas ou consulares.
3. Para a aplicação do presente Acordo, as autoridades competentes e os organismos de ligação dos
Estados contratantes estão habilitados a corresponderem-se diretamente entre eles. A correspondência
pode ser feita em uma das línguas oficiais dos Estados contratantes.
ARTIGO 22
Comunicação de Dados de Caráter Pessoal
1. As instituições dos dois Estados contratantes
estão autorizadas a comunicar-se, para os fins da aplicação do presente acordo, dados de caráter pessoal,
inclusive dados referentes à renda das pessoas cujo
conhecimento é necessário para a instituição de um
Estado contratante, para a aplicação de uma legislação
de seguridade social ou de assistência social.
2. A comunicação pela instituição de um Estado
contratante de dados de caráter pessoal é regida pela
legislação em matéria de proteção de dados desse
Estado contratante.
3. O armazenamento, o processamento e a divulgação de dados de caráter pessoal pela instituição
do Estado contratante à qual eles são comunicados
estão sujeitos à legislação em matéria de proteção de
dados deste Estado contratante.
4. Os dados mencionados no presente artigo não
podem ser utilizados para outros fins que não sejam a
aplicação das legislações relacionadas à seguridade
social ou à assistência social.
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ARTIGO 23
Requerimentos, Declarações e Recursos

mais por ela própria e transfere o valor deduzido à
instituição credora.

As demandas, declarações ou recursos que deveriam ter sido apresentados conforme a legislação
de um Estado contratante, em um prazo determinado,
junto a uma autoridade, um órgão ou uma jurisdição
desse Estado, são admissíveis se forem apresentados
no mesmo prazo junto a uma autoridade, um órgão
ou uma jurisdição do outro Estado contratante. Nesse
caso, a autoridade, órgão ou jurisdição assim recorrida transmitirá, imediatamente, esses requerimentos,
declarações ou recursos à autoridade, ao órgão ou à
jurisdição do primeiro Estado contratante, diretamente
ou por intermédio das autoridades competentes dos
Estados contratantes. A data na qual esses requerimentos, declarações ou recursos foram apresentados
junto a uma autoridade, um órgão ou uma jurisdição
do outro Estado contratante é considerada a data de
apresentação junto à autoridade, órgão ou jurisdição
competente para ficar ciente destes. Um requerimento
ou um documento não pode ser rejeitado pelo fato de
estar redigido em uma língua oficial do outro Estado
contratante.

ARTIGO 26
Cooperação em matéria de Combate às Fraudes

ARTIGO 24
Pagamento de Prestações
1. Os órgãos devedores de prestações, em virtude do presente Acordo, poderão pagá-las na moeda
do seu Estado.
2. As transferências que resultam da aplicação
do presente Acordo ocorrem conforme os acordos em
vigor nesta matéria entre os dois Estados contratantes.
3. No caso em que as limitações monetárias forem
estabelecidas em um dos dois Estados Contratantes,
as autoridades competentes tomarão, imediatamente
e de comum acordo, as medidas necessárias para a
aplicação do presente Acordo, visando assegurar a
transferência das prestações.
ARTIGO 25
Reembolso de Pagamentos Indevidos
Quando a instituição de um dos Estados contratantes paga a um beneficiário de prestações uma
quantia que excede àquela à qual ele tem o direito,
essa instituição pode, nas condições e limites previstos pela legislação que ela aplica, solicitar à instituição
do outro Estado devedor de prestações em favor desse beneficiário, a dedução do valor pago a mais nas
quantias que ela entrega ao referido beneficiário. Esta
última instituição realiza a dedução nas condições e
limites previstos para tal compensação pela legislação
que ela aplica como se tratasse de quantias pagas a

Além da aplicação dos princípios gerais de cooperação administrativa, os Estados contratantes ajustarão, em um acordo administrativo, modalidades segundo as quais eles prestarão mutuamente seu apoio
ao combate às fraudes transfronteiriças envolvendo
contribuições e prestações de previdência social, em
particular no que concerne à residência efetiva de pessoas, à aferição de renda, ao cálculo de contribuições
e ao acúmulo de prestações.
TÍTULO V
Disposições Transitórias e Finais
ARTIGO 27
Eventos anteriores à Entrada em
Vigor do Acordo
1. O presente Acordo aplica-se igualmente a eventos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor.
2. O presente Acordo não dá o direito ao pagamento de prestações por um período anterior à sua
entrada em vigor.
3. Qualquer período de seguro cumprido sob a
legislação de um dos Estados contratantes antes da
data de entrada em vigor do presente Acordo é levado em consideração para a determinação do direito
a uma prestação concedida conforme as disposições
do referido Acordo.
4. O presente Acordo não se aplica aos direitos
que foram liquidados de forma definitiva pela concessão de uma indenização ou pelo reembolso de contribuições.
ARTIGO 28
Revisão, prescrição, extinção
1. Qualquer prestação que não tenha sido liquidada ou que tenha sido suspensa devido à nacionalidade do interessado ou em razão da sua residência
no território do Estado contratante diferente daquele
no qual se encontra o órgão devedor, será, a pedido
do interessado, liquidada ou restabelecida a partir da
entrada em vigor do presente Acordo.
2. Os direitos dos interessados que obtiveram a
liquidação de uma prestação anteriormente à entrada
em vigor deste Acordo serão revistos, a pedido deles,
consideradas as disposições do referido Acordo. Em
caso algum tal revisão deve ter por efeito reduzir os
direitos anteriores dos interessados.
3. Se o pedido mencionado nos parágrafos 1o
o
ou 2 do presente artigo for apresentado em até dois
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anos contados a partir da data de entrada em vigor
do presente Acordo, os direitos abertos conforme as
disposições do referido Acordo são adquiridos a partir
dessa data, sem que as disposições da legislação de
um ou do outro Estado contratante referentes à extinção ou à prescrição dos direitos sejam oponíveis aos
interessados.
4. Se o pedido mencionado nos parágrafos 1o ou
o
2 do presente artigo for apresentado após a expiração
de um prazo de dois anos após a entrada em vigor do
presente Acordo, os direitos que não forem atingidos
por uma revogação ou que não estiverem prescritos
serão adquiridos a partir da data do pedido, sob reserva de disposições mais favoráveis da legislação do
Estado contratante envolvido.
ARTIGO 29
Solução de Controvérsias
As controvérsias referentes à interpretação e à
execução do presente Acordo serão solucionadas, na
medida do possível, pelas autoridades competentes.
ARTIGO 30
Duração
O presente Acordo é celebrado por prazo indeterminado. Ele poderá ser denunciado por um dos Estados contratantes por notificação escrita enviada por
via diplomática ao outro Estado contratante, com um
aviso prévio de doze meses.
ARTIGO 31
Garantia dos Direitos Adquiridos ou
em Vias de Aquisição
Em caso de denúncia do presente Acordo, os
direitos e pagamentos das prestações adquiridas em
virtude do referido Acordo serão conservados. Os Estados contratantes farão os acordos a respeito dos
direitos em vias de aquisição.
ARTIGO 32
Entrada em vigor
O presente Acordo será ratificado conforme a
legislação interna de cada um dos Estados contratantes. Ele entrará em vigor no primeiro dia do terceiro
mês seguinte ao qual os dois Estados contratantes
tenham trocado, por via diplomática, os instrumentos
de ratificação.
Em testemunho do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados, assinaram o presente Acordo.
Feito em Bruxelas, Reino da Bélgica, no dia 4
de outubro de 2009, em duas vias, nos idiomas português, francês e neerlandês, sendo os três textos
igualmente autênticos. – Pela República Federativa do Brasil, Celso Amorim, Ministro das Relações
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Exteriores. – Pelo Reino da Bélgica, Yves Leterme,
Ministro de Assuntos Estrangeiros.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL
I – Relatório
A Excelentíssima Senhora Presidente da República encaminha ao Congresso Nacional a Mensagem Nº
412, de 2011, acompanhada de Exposição de Motivos
Conjunta do Ministro Interino das Relações Exteriores e do Ministro da Previdência Social, com vistas à
aprovação legislativa a que se refere o inciso I do art.
49 da Constituição Federal, do texto do Acordo sobre
a Previdência Social entre a República Federativa do
Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em Bruxelas, em
4 de outubro de 2009.
Autuada pelo Departamento de Comissões da
Câmara dos Deputados, a Mensagem foi inicialmente
encaminhada a esta Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, estando igualmente prevista a
apreciação da matéria por parte da Comissão de Seguridade Social e Família e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Na Exposição de Motivos conjunta, o Ministro
Interino das Relações Exteriores Ruy Nunes Pinto
Nogueira e o Ministro da Previdência Social Garibaldi
Alves Filho informam que o presente Acordo “.............
foi firmado com o objetivo principal de permitir aos
trabalhadores que contribuíram com os dois sistemas
somarem os períodos de contribuição para o fim de
atingirem o tempo mínimo necessário à obtenção de
aposentadorias e demais benefícios previdenciários”,
sendo que cada sistema previdenciário “........pagará ao
beneficiário, pelos dispositivos do acordo, montante em
sua própria moeda equivalente ao período de contribuição efetuado no respectivo país (pro rata tempore)”.
Suas Excelências acrescentam que o presente
instrumento visa a corrigir situação de flagrante injustiça, qual seja, a perda pura e simples dos recursos
investidos em um dos sistemas previdenciários e o
acréscimo, em anos, do tempo mínimo de contribuição
necessário à obtenção da aposentadoria.
A seção dispositiva do presente Acordo conta
com trinta e dois artigos, dentre os quais destacamos
inicialmente o Artigo 2, segundo o qual o presente instrumento será aplicado, por parte do Brasil, à legislação relativa ao Regime Geral de Previdência Social e
aos Regimes Próprios de Previdência Social no que se
refere aos benefícios de aposentadoria por invalidez,
aposentadoria por idade e pensão por morte.
No que se refere à Bélgica, o Acordo será aplicado às legislações relativas:
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a) às prestações por idade ou por morte
dos trabalhadores assalariados e dos trabalhadores independentes; e
b) ao seguro por invalidez dos trabalhadores assalariados, dos marinheiros da marinha
mercante e dos trabalhadores independentes;
Ainda no que se refere à Bélgica, para fins somente dos dispositivos do Título II deste instrumento,
o Acordo será aplicado às legislações relativas:
a) à seguridade social dos trabalhadores
assalariados; e
b) ao estatuto social dos trabalhadores
independentes.
Cumpre observar que, nos termos desse mesmo Artigo 2, o presente Acordo será aplicado igualmente a todos os atos legislativos ou regulamentares
que venham a modificar ou completar as legislações
enumeradas acima.
O Artigo 3 dispõe que este instrumento será aplicado às pessoas, a despeito de nacionalidade, que
estão sujeitas ou que adquiriram direitos em virtude
das legislações mencionadas no Artigo 2, bem como
aos seus sucessores, aos membros da sua família e
aos seus dependentes, estando todas sujeitas, nos
termos do Artigo 4, às obrigações e admitidas para
receberem o benefício da legislação de cada Estado
contratante nas mesmas condições que os cidadãos
nacionais desse Estado.
O Artigo 5 dispõe sobre as condições em que se
dará a exportação de prestações, ao passo que o Artigo 6 trata das cláusulas de redução ou de suspensão
previstas pela legislação de um Estado contratante.
Conforme estabelece o Artigo 7, a legislação aplicável é determinada nos seguintes termos, ressalvado
o disposto nos Artigos 8 a 10:
a) a pessoa que exerce uma atividade
profissional no território de um Estado contratante está submetida à legislação desse
Estado;
b) a pessoa que exerce uma atividade
assalariada a bordo de um navio sob a bandeira de um Estado contratante está submetida à legislação do Estado no qual tem a sua
residência;
c) a pessoa que faz parte da tripulação de
uma empresa que efetue, por conta de outrem
ou por sua própria conta, transportes internacionais aéreos de passageiros ou de mercadorias e que tenha sua sede no território de um
Estado contratante está submetida à legislação
deste último Estado. Contudo, quando a em-
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presa tem, no território do outro Estado contratante, uma sucursal ou uma representação
permanente, a pessoa que esta emprega está
submetida à legislação do Estado contratante
em cujo território ela se encontra.
O Art. 8 cuida de regras particulares com relação às regras gerais do Art. 7, ao passo que o Artigo 9
cuida do caso de funcionários e membros de missões
diplomáticas e de postos consulares.
O Art. 11 prescreve acerca da totalização de períodos de seguro, ao passo que o Artigo 12 estabelece
a sistemática geral de cálculo do valor das prestações,
sendo que os Art. 13 e 14 cuidam respectivamente da
totalização e do cálculo das prestações no caso específico de prestação por invalidez.
Disposições Comuns relativas às prestações belgas estão dispostas no Art. 17, sendo que as relativas a
prestações brasileiras estão dispostas nos Art. 18 e 19.
O Art. 20 estipula que constituem atribuições das
autoridades competentes:
a) adotar, por meio de ajuste administrativo, as medidas necessárias para a aplicação
do presente Acordo e designar os organismos
de ligação e as instituições competentes;
b) definir os processos de ajuda mútua
administrativa, incluindo a divisão das despesas ligadas à obtenção de pareceres médicos
periciais, administrativos e outros, necessários
para a aplicação do presente Acordo;
c) comunicar, diretamente entre si, quaisquer informações referentes às medidas tomadas para a aplicação do presente Acordo;
d) comunicar, diretamente entre si e no
menor prazo possível, qualquer alteração da
sua legislação suscetível de afetar a aplicação
do presente Acordo.
No que diz respeito à colaboração administrativa,
o Artigo 21 dispõe que as autoridades e instituições
competentes prestarão reciprocamente sua ajuda, como
se se tratasse da aplicação da sua própria legislação.
O Art. 22 prevê a comunicação de dados de caráter pessoal entre os Estados contratantes, ao passo
que o Artigo 24 estabelece, no tocante ao pagamento
de prestações, que:
a) os órgãos devedores de prestações,
em virtude do presente Acordo, poderão pagá-las na moeda de seu Estado;
b) as transferências que resultam da aplicação do presente Acordo ocorrem conforme
os acordos em vigor nesta matéria entre os
dois Estados contratantes; e
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c) no caso em que as limitações monetárias forem estabelecidas em um dos dois Estados contratantes, as autoridades competentes
tomarão, imediatamente e de comum acordo,
as medidas necessárias para a aplicação do
presente Acordo, visando assegurar a transferência das prestações.
Nos termos do Artigo 27, o presente Acordo
aplica-se igualmente a eventos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor, não dando direito ao
pagamento de prestações por um período anterior à
sua entrada em vigor.
O presente Acordo, nos termos do Artigo 29, terá
as controvérsias relativas à sua interpretação e execução solucionadas pelas autoridades competentes,
e é celebrado por prazo indeterminado, podendo, no
entanto ser objeto de denúncia por qualquer Estado
contratante, conforme faculta o Artigo 30.
Nos termos do Artigo 32, a entrada em vigor do
presente instrumento se dará no primeiro dia do terceiro mês seguinte ao qual os dois Estados contratantes
tenham trocado, por via diplomática, os instrumentos
de ratificação.
É o Relatório.
II – Voto do Relator
Estamos a apreciar o Acordo sobre a Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e o
Reino da Bélgica, assinado na capital belga em outubro de 2009.
Trata-se de ato cada vez mais pertinente nas
relações internacionais atuais onde, com o aumento
dos movimentos migratórios, muitos trabalhadores
fracionam a sua carreira profissional e passam a contribuir para sistemas previdenciários distintos, sendo
que muitas vezes não completam os requisitos para
obterem aposentadoria ou outros benefícios em um
país isoladamente.
Esses acordos visam a corrigir essa injusta situação, posto que tais instrumentos estabelecem regras
entre os diversos sistemas de previdência, permitindo
ao trabalhador contemplado somar os seus tempos de
contribuição em cada sistema, impedindo a perda da
sua condição de segurado, sendo o custo do benefício a ser concedido rateado entre os países de forma
proporcional aos tempos de contribuição respectivos.
O Governo brasileiro tem procurado aumentar a
sua rede de acordos de previdência social, de modo
que o presente Acordo firmado com a Bélgica vem se
somar a diversos outros instrumentos firmados, dentre outros, com os parceiros do Mercosul, Espanha,
Grécia, Itália e Portugal.
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O Acordo em apreço conta com as cláusulas usuais em tais instrumentos, incluindo o campo de aplicação, a legislação aplicável, a totalização dos períodos
de contribuição e o cálculo do valor dos benefícios.
É de se ressaltar que esse ato internacional, além
de propiciar o aprofundamento do intercâmbio Brasil –
Bélgica, representa um avanço dos direitos humanos,
ao conceder aos trabalhadores migrantes inseridos
no âmbito das relações entre esses dois países um
legítimo direito sócio – econômico, assegurando-lhes
a soma do tempo de contribuição nos dois sistemas
previdenciários, com o decorrente recebimento dos
benefícios correspondentes.
Ante o exposto, considerando-se que o instrumento em apreço encontra-se alinhado com os princípios que regem as nossas relações internacionais,
particularmente com os princípios constitucionais de
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e da prevalência dos direitos humanos, VOTO
pela aprovação do texto do Acordo sobre a Previdência
Social entre a República Federativa do Brasil e o Reino
da Bélgica, assinado em Bruxelas, em 4 de outubro
de 2009, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresentamos a seguir.
Sala da Comissão, 29 de maio de 2012. – Deputado Leonardo Gadelha, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº
, DE 2012
(Mensagem n° 412, de 2011)
Aprova o texto do Acordo sobre a Previdência Social entre a República Federativa
do Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em
Bruxelas, em 4 de outubro de 2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre a
Previdência Social entre a República Federativa do
Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em Bruxelas,
em 4 de outubro de 2009.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 29 de maio de 2012. – Deputado Leonardo Gadelha, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
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pela aprovação da Mensagem nº 412/11, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relator, Deputado Leonardo Gadelha.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Claudio Cajado, Presidente em exercício; Vitor
Paulo,Vice-Presidente; Alfredo Sirkis, Aracely de Paula, Arnon Bezerra, Átila Lins, Carlos Alberto Leréia,
Dalva Figueiredo, Damião Feliciano, Emanuel Fernandes, George Hilton, Geraldo Thadeu, Henrique
Fontana, Hugo Napoleão, Íris de Araújo, Ivan Valente,
Jair Bolsonaro, Janete Rocha Pietá, Jaqueline Roriz,
Leonardo Gadelha, Luiz Sérgio, Roberto de Lucena,
Takayama, Benedita da Silva, Berinho Bantim, Carlos
Zarattini, Elcione Barbalho, Eleuses Paiva, Raul Henry
e Sebastião Bala Rocha.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2012. – Deputado Claudio Cajado, Presidente em exercício.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 582, DE 2012
(Do Sr. Bernardo Santana de Vasconcellos e outros)
Susta a aplicação do disposto no art.
7º, § 3º, VI, do Decreto nº 7.724, de 16 de
maio de 2012.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustada a aplicação do disposto no
art. 7º, § 3º, VI, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio
de 2012.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
O projeto de decreto legislativo ora apresentado
tem o intuito de sustar dispositivo do Decreto nº 7.724,
de 16 de maio de 2012, que “regulamenta a Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII
do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no
§ 2º do art. 216 da Constituição”.
Ao regulamentar a referida norma legal, no âmbito do Poder Executivo, a Presidente da República fez
incluir no Decreto determinação, contida em seu art.
7º, § 3º, VI, para que fossem disponibilizados nos sítios
na Internet dos órgãos e entidades diversas informações, dentre as quais as referentes a “remuneração e
subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluindo auxílios,
ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens
pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e
pensões daqueles que estiverem na ativa, de maneira
individualizada, conforme ato do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão”.
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Ao impor tal obrigação, que não consta da Lei
objeto de regulamentação, a Presidente da República manifestamente exorbitou do poder regulamentar,
exercendo indevidamente, em caráter individual, atribuição legiferante própria do Parlamento. Nessas circunstâncias, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, V, da Constituição,
sustar o ato normativo exorbitante.
Nos termos do art. 84, IV, da Constituição, cabe
ao Presidente da República o poder de expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Os
limites desse poder são dados pela própria lei a ser
regulamentada. Não é admissível que, a título de regulamentação da lei, o Presidente da República venha a
inovar a ordem jurídica por ela estabelecida. Não pode,
em especial, impor obrigações ou exigências que já
não constassem da lei. Menos ainda poderia fazê-lo em
sentido contrário ao do texto legal a ser regulamentado.
A propósito do princípio que rege o poder regulamentar atribuído ao Presidente da República, assim
se manifesta José Afonso da Silva (em Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, São
Paulo, 32ª ed., 2008, pp.425-426):
“O princípio é o de que o poder regulamentar consiste num poder administrativo no
exercício de função normativa subordinada,
qualquer que seja seu objeto. Significa dizer
que se trata de poder limitado. Não é poder
legislativo; não pode, pois, criar normatividade que inove a ordem jurídica. Seus limites
naturais situam-se no âmbito da competência
exclusiva e administrativa, onde se insere. Ultrapassar esses limites importa em abuso de
poder, em usurpação de competência, tornando-se írrito o regulamento dele proveniente.”
No que concerne ao dispositivo ora questionado,
cabe assinalar que os incisos do § 3º do art. 7º do Decreto têm como referência o disposto nos incisos do
§ 1º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 2011, aos quais o
Decreto agrega maior especificidade. A única exceção
corresponde exatamente ao inciso VI do § 3º do art. 7º
do Decreto, cuja sustação ora se propõe. Ao contrário dos demais, o inciso VI trata de matéria nova, sem
respaldo algum nos incisos do § 1º do art. 8º da Lei.
Nenhum dos incisos deste sequer menciona a divulgação de remuneração ou subsídio. Evidencia-se, assim,
tratar-se de manifesta inovação frente ao texto legal.
Se não bastasse pretender impor obrigações que
não integram a norma legal, o Decreto vai além e o faz
em oposição à mesma.
De fato, o art. 8º trata de “informações de interesse coletivo ou geral”. Esse interesse pode, em tese,
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ser caracterizado quanto às tabelas de subsídios,
vencimentos e gratificações, que permita ao cidadão
conhecer os parâmetros remuneratórios vigentes e os
valores correspondentes para cada carreira do funcionalismo. Nesse sentido, o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão há anos já disponibiliza em seu
sítio na Internet a “Tabela de Remuneração e Subsídios
dos Servidores Públicos Federais”, permanentemente
atualizada. Conforme a apresentação que antecede
aquelas tabelas, apenas não constam das mesmas as
vantagens que são inerentes ao servidor. De resto, são
expostos os valores de vencimentos correspondentes
a cada padrão, bem como as parcelas decorrentes
de gratificações próprias de cada carreira. Com isso,
tornam-se transparentes os valores mínimo e máximo
de remuneração das centenas de carreiras e planos de
cargos existentes no Poder Executivo federal.
Mediante essa publicação já são integralmente
prestadas as informações de interesse coletivo ou geral a respeito das remunerações vigentes no serviço
público federal. São informações que permitem, por
exemplo, a qualquer cidadão confirmar ou não seu
eventual interesse em participar de concursos para
o provimento de cargos públicos. Permitem também
comparações objetivas com faixas de remuneração
praticadas pela iniciativa privada para funções assemelhadas, quando existentes.
Já a disponibilização de maneira individualizada,
conforme determinada pelo Decreto, passa ao largo do
conceito de informação de interesse coletivo ou geral.
Que interesse dessa natureza pode haver na divulgação, uma a uma, das remunerações individuais de
centenas de milhares de servidores? Ao contrário, são
informações que tendem a interessar a poucas pessoas do relacionamento do servidor, algumas das quais
possivelmente em situação de conflito com o mesmo.
Essa não é, entretanto, nem a única nem a mais
grave afronta do Decreto ao texto da Lei nº 12.527,
de 2011. O art. 31 daquela Lei determina que o tratamento das informações pessoais deve ser feito “com
respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem
das pessoas”. Com referência a essas informações, é
direito de cada indivíduo mantê-las sob seu exclusivo
controle, podendo decidir quando, como, a quem e
em que extensão revelá-las. De acordo com o inciso
I do § 1º do art. 31 da Lei nº 12.527, de 2011, essas
informações, quando do conhecimento de órgãos públicos, terão seu acesso restrito, independentemente
de classificação de sigilo, pelo prazo de até 100 anos,
a contar da data de sua produção.
A disponibilização das informações individuais
referentes à remuneração, conforme determinada pelo
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Decreto, contrapõe-se, portanto, ao acesso restrito que
a Lei prevê para as informações pessoais.
Embora o decreto legislativo ora proposto tenha
por fundamento constitucional a exorbitância do poder regulamentar, aqui já demonstrada, não há como
desconhecer os riscos a que os servidores públicos
estarão sujeitos a partir da disseminação incontrolada
de informações sobre a renda mensal por eles auferida. A pretexto de uma transparência que excede às
exigências da lei, abre-se uma ampla oportunidade
de apropriação indevida dessas informações por terceiros, seja com propósitos comerciais, seja até com
finalidades criminosas.
O Congresso Nacional não pode se omitir ante
a gravidade das consequências que poderão advir da
divulgação de remunerações individuais determinada
pelo Decreto, ao arrepio da Lei. Se a Presidente da
República, tão mal assessorada na edição do Decreto, não vier a corrigi-lo tempestivamente, o Parlamento
deve fazer valer a competência legislativa que lhe é
própria, sustando o dispositivo que exorbita da norma
legal regulamentada.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Bernardo Santana, (PR-MG) – Deputado Henrique Oliveira – Deputado Policarpo – Deputado Izalci.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 135, DE 2012
(Do Sr. Walter Feldman)
Acrescenta os arts. 111-A, 111-B e 111C ao Regimento Interno, para prever a possibilidade de designação de comissão de
juristas para elaborar estudo sobre questões
de ordem constitucional ou para apresentar
anteprojeto de emenda à Constituição ou de
código, e dá outras providências.
A Câmara dos Deputados, nos termos do inciso
III do art. 51 da Constituição da República e do art. 216
do Regimento Interno, resolve:
Art. 1º O Regimento Interno passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 111-A e 111-B:
“Art. 111-A. Mediante requerimento de
iniciativa de Deputado, da Mesa ou de Comissão Permanente, a Presidência designará uma
comissão temporária de juristas, composta de
sete a quatorze membros, para elaborar estudo sobre questões de ordem constitucional
ou para apresentar anteprojeto de emenda à
Constituição ou de código.
Parágrafo único. O ato da Presidência
que designar a comissão temporária de juristas fixará o calendário para a realização dos
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seus trabalhos, obedecidos os prazos e normas aplicáveis.
Art. 111-B. Aplicam-se os seguintes prazos e normas à comissão temporária de juristas designada para elaborar estudo sobre
questões de ordem constitucional:
I – a comissão se reunirá até o dia útil
seguinte à sua designação, para eleger o Presidente e o Vice-Presidente, sendo, em seguida,
designados um relator-geral e tantos relatores
parciais quantos necessários;
II – a comissão terá o prazo de noventa
dias, prorrogável uma vez por igual período,
para a conclusão dos trabalhos;
III – até à sua segunda reunião, a comissão estabelecerá o prazo para a conclusão dos
estudos parciais preliminares, que poderão ser
prorrogados caso haja prorrogação do prazo
para a conclusão dos trabalhos da comissão;
IV – os membros da comissão terão o
prazo de dez dias úteis para propor emendas
e subemendas aos estudos parciais preliminares de que não participaram;
V – encerrado o prazo para a apresentação de emendas e subemendas, os relatores
parciais encaminharão, dentro de dez dias
úteis, ao relator-geral, os estudos parciais finais
e suas considerações acerca das respectivas
emendas e subemendas;
VI – o relator-geral terá o prazo de cinco dias úteis para apresentar, à comissão, a
proposta de estudo, que será distribuída em
avulsos, juntamente com os estudos parciais
finais e as respectivas emendas e subemendas;
VII – na comissão, a discussão da matéria
obedecerá à divisão adotada para a designação
dos relatores parciais, podendo cada membro
usar da palavra uma vez, por dez minutos, o
relator parcial, duas vezes, por igual prazo,
e o relator-geral, duas vezes, pelo prazo de
quinze minutos;
VIII – as emendas serão votadas, sem encaminhamento, em grupos, segundo o sentido
dos estudos parciais finais, ressalvados os destaques requeridos pelo autor, com apoiamento
de, pelo menos, cinco membros da comissão;
IX – a comissão terá cinco dias úteis para
emitir o estudo, encaminhando-o à Mesa, que
o distribuirá aos Deputados, determinará sua
publicação no Diário Oficial da União e lhe
dará ampla publicidade, por meio do sítio da
Câmara dos Deputados na Internet e de outros
meios que julgar apropriados.
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Art. 111-C. Aplicam-se os seguintes prazos e normas à comissão temporária de juristas designada para apresentar anteprojeto de
emenda à Constituição ou de código:
I – a comissão se reunirá até o dia útil
seguinte à sua designação, para eleger o Presidente e o Vice-Presidente, sendo, em seguida,
designados um relator-geral e tantos relatores
parciais quantos necessários;
II – as relatorias parciais, caso sejam definidas, funcionarão na fase interna dos trabalhos
da comissão, que tem prazo de sessenta dias,
prorrogável uma vez por igual período, para
conclusão, com a apresentação da proposta
inicial de anteprojeto, que será publicada no
Diário da Câmara dos Deputados;
III – a elaboração da proposta inicial de
anteprojeto deverá considerar as proposições
em curso ou as sobrestadas, que envolvam
matéria com ela relacionada;
IV – os membros da comissão terão o
prazo de dez dias úteis para propor emendas e
subemendas à proposta inicial de anteprojeto;
V – encerrado o prazo para a apresentação de emendas e subemendas, os relatores
parciais encaminharão, dentro de dez dias
úteis, ao relator geral, as conclusões de seus
trabalhos;
VI – o relator-geral terá o prazo de cinco
dias úteis para apresentar, à comissão, o parecer, que será distribuído em avulsos, juntamente com os pareceres dos relatores parciais
e as emendas;
VII – na comissão, a discussão da matéria
obedecerá à divisão adotada para a designação
dos relatores parciais, podendo cada membro
usar da palavra uma vez, por dez minutos, o
relator parcial, duas vezes, por igual prazo,
e o relator-geral, duas vezes, pelo prazo de
quinze minutos;
VIII – as emendas e subemendas serão
votadas, sem encaminhamento, em grupos,
segundo o sentido dos pareceres, ressalvados os destaques requeridos pelo autor, com
apoiamento de, pelo menos, cinco membros
da comissão;
IX – a comissão terá cinco dias úteis para
emitir o parecer final sobre a proposta inicial
do anteprojeto e as emendas, encaminhando
à Mesa o anteprojeto;
X – a Mesa deliberará sobre a aprovação do anteprojeto para ser apresentado como
projeto de sua iniciativa.

Junho de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A presente proposta tem o escopo de acrescentar
ao Regimento Interno desta casa instrumento similar
ao previsto no Regimento Interno do Senado Federal,
que, em seu art. 374, permite a designação de comissão
de juristas com o fim de estudar projetos de códigos.
Tal possibilidade foi utilizada recentemente com
a criação das Comissões destinadas a estudar e propor aprimoramentos aos projetos do novo Código
de Processo Civil e do novo Código Penal, tendo-se
mostrado valiosa medida. Profícuos foram os estudos
direcionados das matérias jurídicas propostas, nos
quais trabalharam em conjunto estudiosos notáveis e
nos quais foram analisadas contribuições de diversas
entidades interessadas, por meio da realização de
audiências públicas.
Não obstante a similitude entre o supracitado dispositivo do Regimento Interno do Senado Federal, que
tem como fim precípuo a elaboração de estudos sobre
projetos de leis federais de cunho nacional, na forma
de códigos, o que se propõe é mais amplo. Intenta-se
a possibilidade da criação de comissões dedicada ao
estudo de questões constitucionais e à formulação de
anteprojetos de códigos e de emendas à Constituição,
que poderão se transformar em proposições legislativas e tramitar normalmente.
Com a possibilidade da criação de um grupo de
estudiosos no âmbito do direito constitucional, espera-se o surgimento de estudos que avaliem a Carta
Magna sob o prisma de sua adequação às mudanças
sociais brasileiras, julgamentos e interpretações dadas
pelo Poder Judiciário, e do cumprimento de sua função
democrática de reger o ordenamento jurídico pátrio.
Espera-se, inclusive, que resultem dos estudos
elaborados pelas comissões dedicadas às questões
constitucionais a criação outras para formular anteprojeto de emenda à Constituição, ou ainda, para alterar
códigos, com vistas a adequar a constitucionalidade
do compendium legal.
A criação de comissões de juristas estudiosos
do direito constitucional se justifica, pois a história
demonstra que, além das mudanças previstas formalmente, as Constituições passam por um processo
de transformação diverso, que está diretamente relacionado com a interpretação do sistema constitucional. A evolução dos conceitos no mundo jurídico e a
modificação dos sentidos de determinados institutos
pode implicar a detecção de realidades distintas, em
épocas diversas, mesmo quando se está diante de um
mesmo mandamento.
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Trata-se da mutação da constituição, sobre a qual
leciona Uadi Lammêgo Bulos. Segundo ele, “o caráter
dinâmico e prospectivo da ordem jurídica propícia o
redimensionamento da realidade normativa, onde as
constituições, sem revisões ou emendas, assumem
significados novos, expressando uma temporalidade
própria, caracterizada por um renovar-se, um refazer-se de soluções, que muitas vezes, não promanam
de reformas constitucionais” (Mutação Constitucional.
Saraiva, São Paulo: 1997, p.53).
Aproveita-se, nesse sentido, o conceito dado
por Konrad Hesse, que diz ser a Constituição “um
sistema aberto de normas e princípios”, e deve ela
“ficar imperfeita e incompleta, porque a vida que ela
quer ordenar é vida histórica e, por causa disso, está
sujeita a alterações históricas” (Elementos de Direito
Constitucional da República Federal da Alemanha,
trad. Luís Afonso Heck, Sérgio Antonio Fabris Editor,
Porto Alegre, 1998, p. 40).
Nesse contexto, é que se espera que, com a
aprovação da presente proposição, em momentos
oportunos, possa-se lançar mão da criação de comissões especializadas no estudo da Constituição ou
no aprimoramento dos códigos pátrios, que poderão
contribuir com propostas de melhoramento da nossa
Lei Fundamental e do arcabouço infraconstitucional.
Diante do exposto, considerando de inegável
relevância a matéria, contamos com o apoio dos ilustres Deputados para a aprovação desta Proposta de
Resolução.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Walter Feldman.
INDICAÇÃO Nº 2.965, DE 2012
(Do Sr. Rogério Peninha Mendonça)
Sugere ao Ministério da Pesca e Aquicultura e ao Ministério do Meio Ambiente
edição de norma específica, estabelecendo
períodos de defeso cientificamente fundamentados para as diferentes espécies de
camarão que ocorrem no País, e a revogação da Instrução Normativa nº 189, de 23
de setembro de 2008, do Ibama.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Pesca e
Aquicultura;
Excelentíssima Senhora Ministra do Meio Ambiente:
As medidas de ordenamento pesqueiro, entre as
quais a decretação de períodos de defeso para a proteção das espécies, são de fundamental importância
para se assegurarem o uso sustentável dos recursos
pesqueiros e a otimização dos benefícios econômicos,
em harmonia com a preservação e a conservação do
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meio ambiente e da biodiversidade, como estatui, em
seu art. 1º, inciso I, a Lei nº 11.959, de 29 de junho
de 2009.
Essa mesma Lei, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura
e da Pesca, revogando e substituindo a Lei nº 7.679,
de 23 de novembro de 1998, estabelece (art. 3º) as
atribuições do poder público relativas ao ordenamento
pesqueiro, observando (§ 1º) que este “deve considerar
as peculiaridades e as necessidades dos pescadores
artesanais, de subsistência e da aquicultura familiar, visando a garantir sua permanência e sua continuidade”.
Com a entrada em vigor da Lei nº 11.958, de 26
de junho de 2009, instituiu-se o Ministério da Pesca e
Aquicultura (MPA) e, entre outras providências, alterou-se a Lei nº 10.683, de 28 de maio 2003. Com a nova
redação dada ao § 6º do art. 27 desta Lei, a competência para fixar normas, critérios, padrões e medidas
de ordenamento pesqueiro deixou de ser exclusiva do
Ministério do Meio Ambiente (MMA), passando a ser
compartilhada com o MPA, sob a coordenação deste
último.
No ano de 2008, com fundamento na Lei nº 7.679,
de 1998 (então vigente), o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, autarquia subordinada ao MMA, editou a Instrução Normativa nº 189, de 23 de setembro de 2008,
que proíbe o exercício da pesca de arrasto com tração
motorizada para a captura de camarão das espécies
rosa, sete barbas, branco, santana ou vermelho e barba ruça, em determinadas áreas e períodos.
Na área marinha compreendida entre os paralelos
21º18’04,00”S (divisa dos estados do Espírito Santo e
Rio de Janeiro) e 33º40’33,00”S (Foz do Arroio Chuí,
estado do Rio Grande do Sul), o período de defeso da
pesca de todas aquelas espécies de camarão foi fixado
no período de 1º de março a 31 de maio.
Pesquisadores de diversas instituições científicas têm constatado que, diversamente das outras
espécies, o período mais indicado para a captura do
camarão sete barbas (Xiphopenaeus kroyeri) ocorre
nos meses de abril e maio de cada ano. Seu período
reprodutivo, que deve ser protegido pelo defeso da
pesca, concentra-se no período de 1º de outubro a
31 de dezembro, nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.
Cumpre observar que, nos anos de 2006 e 2007,
o defeso do camarão sete barbas vigorou no período
de 1º de outubro e 31 de dezembro, acarretando a
recuperação dos estoques pesqueiros da espécie e
resultados extraordinariamente positivos em sua captura, no ano de 2008. Esta é uma evidência empírica
do acerto do estabelecimento do defeso no segundo
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semestre do ano, favorecendo a reprodução e a preservação da espécie e também a produtividade pesqueira.
Por força da referida Instrução Normativa, que
desconsidera a diferenciação entre as várias espécies
do crustáceo e as peculiaridades da pesca artesanal, os pescadores dessa categoria são obrigados a
praticar a pesca do camarão sete barbas em período
duplamente desfavorável, pois coincide com a desova
e a eclosão das larvas da espécie e com a ocorrência de frentes frias, neblina, fortes ventos e correntes
marítimas, o que torna a navegação sobremaneira arriscada para as embarcações pesqueiras artesanais,
de pequeno porte.
Com base no exposto e tendo em vista o interesse
público, apresentamos ao Exmo. Sr. Ministro da Pesca
e Aquicultura e à Exma. Srª. Ministra do Meio Ambiente sugestão no sentido de que os dois Ministérios, em
conjunto – na forma do art. 27, § 6º, da Lei nº 10.683,
de 2003, – editem norma específica estabelecendo
períodos de defeso cientificamente fundamentados
para as diferentes espécies de camarão que ocorrem
no País, revogando-se a Instrução Normativa nº 189,
de 23 de setembro de 2008, do Ibama.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Rogério Peninha Mendonça.
INDICAÇÃO Nº 2.966, DE 2012
(Do Sr. Romário)
Sugere o envio de Indicação ao Poder
Executivo, relativa à inclusão da ocupação
de cuidador de pessoa com deficiência na
Classificação Brasileira de Ocupações –
CBO.
Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e
Emprego:
A Advocacia Geral da União (AGU) conta, em
seus quadros, com uma servidora, Advogada da União,
tetraplégica, selecionada por concurso público.
Em face da necessidade de contratar profissional habilitado para auxiliá-la em seus afazeres diários,
aquele órgão realizou licitação, na modalidade pregão,
para efetivar a contratação.
Todavia, no momento de definir o objeto da contratação, constatou-se que a Classificação Brasileira
de Ocupações (CBO) não contempla a ocupação de
“cuidador de pessoa com deficiência”, fazendo com
que a AGU se utilizasse de categoria análoga. Desse modo, o Edital do Pregão Eletrônico respectivo (nº
08/2012) estabeleceu como seu objeto a contratação
de “empresa especializada na prestação de serviços
continuados de cuidador de idosos, com execução
mediante o regime de empreitada por preço global, para
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atender às necessidades da Procuradoria Seccional
Federal em Uberlândia, no Estado de Minas Gerais”.
De fato, o título utilizado não é apropriado para o
caso, pois as necessidades do idoso não são as mesmas da pessoa com deficiência. Ressalte-se que tampouco atenderia o interesse da beneficiária a utilização
de um profissional intitulado “cuidador de saúde”, pois
a condição de pessoa com deficiência não se confunde
necessariamente com um problema de saúde.
A situação retratada é emblemática e demonstra o descaso com que ainda são tratadas as pessoas
com deficiência em nosso País, em que pese reconhecermos uma tímida melhora no tratamento a elas dispensado. Melhora essa, diga-se, fruto de incessantes
reivindicações dessas pessoas, bem como de suas
associações representativas, de adequadas condições
de acessibilidade junto aos órgãos públicos.
Com isso, é cada vez maior a participação das
pessoas com deficiência nas ações do dia a dia, e aqui
não nos referimos apenas ao acesso ao mercado de trabalho, mas às ações integrativas à sociedade em geral.
Como consequência dessa maior participação
das pessoas com deficiência na sociedade, serão
cada vez mais requisitados os serviços de profissionais habilitados a auxiliá-las em questões relativas ao
seu bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal,
educação, cultura, recreação e lazer.
Esses são os motivos que nos levam a encaminhar a presente Indicação a V. Exa., no sentido de que
seja remetido ao órgão competente deste Ministério
o pleito relativo à inclusão do título de “cuidador de
pessoa com deficiência” na Classificação Brasileira
de Ocupações, tal como já ocorre com os cuidadores
de idosos, de crianças e de saúde.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Romário, PSB-RJ.

Paraná no Município de Loanda, no estado do Paraná”,
decidiu por sua rejeição, por se tratar de matéria autorizativa de iniciativa do Poder Executivo, incompatível
com as normas orçamentárias e financeiras.
Entendo que tal medida contribuirá significativamente para o desenvolvimento e aprimoramento educacional do Estado do Paraná, uma vez que o campus
Federal no Município de Loanda terá por objetivo ministrar a formação e qualificação de profissionais de
educação superior, básica e profissional, observadas
as necessidades socioeconômicas do estado do Paraná e de desenvolvimento tecnológico do País.
A proposta de criação do campus do Instituto Federal do Paraná no Município de Loanda, no estado do
Paraná cumpre o objetivo de proporcionar o acesso ao
ensino de qualidade a um significativo contingente populacional para o qual se abrem novas oportunidades
de mercado de trabalho, em função do crescimento
econômico local.
A estrutura organizacional e a forma de funcionamento do campus do Instituto Federal do Paraná
no Município de Loanda serão definidas segundo seu
estatuto e as normas legais pertinentes, observando
o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
É como encaminho ao ilustre Ministro a presente
Indicação, com a convicção de que o assunto receberá
de V.Exª a necessária atenção.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado João Dado.

INDICAÇÃO Nº 2.967, DE 2012
(Do Sr. João Dado)

Indico ao Ministro da Educação, nos termos regimentais embasados na Constituição Federal, que
o Exame Nacional de Ensino Médio, aplicado pelo
Ministério de Educação e seus órgãos auxiliares seja
aplicado em todas as cidades do Estado do Acre.
Considerando que Governo do Acre implantou o
Ensino Médio em todos municípios do estado, há nas
cidades acreanas um grande contingente de alunos
preparados para o ENEM.
As distâncias geográficas na Amazônia e as dificuldades de transporte, sejam pelos altos preços dos
bilhetes aéreos seja pela complexidade do transporte
fluvial, dificulta sobremaneira o deslocamento de jovens estudantes para os municípios onde hoje estão
previstas as provas do certame.
Em sintonia com as diretrizes do Governo Federal, fortalecidas pela Presidenta Dilma, a oportunidade

Sugere ao Ministério da Educação que
seja criado o Campus do Instituto Federal
do Paraná no Município de Loanda, no Estado do Paraná.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Por meio da presente Indicação, venho sugerir a
V. Exª a adoção das providências cabíveis visando à
criação do Campus do Instituto federal do Paraná no
Município de Loanda, no Estado do Paraná.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara
dos Deputados, em Reunião Deliberativa do dia 30 de
maio de 2012, ao apreciar o Projeto de Lei nº 5.739, de
2009, de autoria do Senado Federal – que “Autoriza o
Poder Executivo a criar campus do Instituto federal do

INDICAÇÃO Nº 2.968, DE 2012
(Da Sra. Perpétua Almeida)
Sugere o envio de Indicação ao Poder
Executivo, relativa à inclusão de cidades
acreanas nos locais do ENEM.
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das camadas sociais mais carentes ao ensino superior
é uma realidade nacional.
No Acre, que avança nos resultados educacionais, faz-se justo e necessário oportunizar que os
interessados façam as respectivas provas nos seus
municípios de residência.
A presente Indicação vem no objetivo de contemplar os anseios da população e da classe estudantil.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputada Perpétua Almeida, PCdoB-AC.
INDICAÇÃO Nº 2.969, DE 2012
(Do Sr. Mandetta)
Sugere ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), realize a implantação de ações de
saneamento básico, construção de redes
de eletrificação rural, e o apoio a projeto
de fomento para população dos Assentamentos Indaiá I, II, III e IV, no município de
Aquidauana em Mato Grosso do Sul.
Exmo. Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário,
É sabido e inquestionável que o saneamento básico é imprescindível na prevenção de doenças e na
promoção à saúde.
As ações de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), gestão de resíduos sólidos urbanos (coleta,
tratamento e disposição final), além do adequado manejo de águas pluviais urbanas, com o consequente
controle das enchentes, são medidas essenciais para
assegurar saúde e promover a qualidade de vida da
população. Além disso, o acesso aos serviços de saneamento básico deve ser tratado como um direito
fundamental do cidadão.
Por isso, sugiro a essa Pasta a viabilização de
recursos capazes de propiciar investimentos em ações
de saneamento básico, especialmente abastecimento
de água, nos Assentamentos Indaiá I, II, III e IV, em
Aquidauana, no Estado de Mato Grosso do Sul.
Segundo informações da administração municipal, naquela localidade, há mais de dois anos, mais de
260 famílias vivem em condições desumanas. Aproximadamente 50% dessas famílias não tem acesso
aos serviços públicos essenciais. Um caminhão pipa
abastece de água aquela população, duas vezes por
semana. Além disso, é importante salientar que essa
água é retirada de um córrego onde constantemente
animais circulam, e, dessa forma, é inadequada para
utilização.
Ainda, 50% das casas das famílias dos Assentamentos Indaiá não têm energia elétrica, em função
de estarem destelhadas ou serem cobertas por lona
ou palha e, assim, não atenderem às exigências mínimas de segurança para receberem energia elétrica.
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As famílias assentadas necessitam ainda de apoio
para projetos de fomento que permitam a exploração
econômica das terras dos Assentamentos. Trata-se de
localidades cuja terra é fértil, mas a população capaz
de produzir e gerar renda carece de instrução para o
manejo das terras.
Como exposto, a população dos Assentamentos
Indaiá I, II, III e IV necessita de apoio do Governo Federal, especialmente dessa Pasta, para viver em melhores condições, ter emprego e gerar renda.
Por isso sugiro a Vossa Excelência que juntamente
ao INCRA viabilize recursos para o atendimento das
necessidades prioritárias da população mencionada.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Mandetta, DEM-MS.
INDICAÇÃO Nº 2.970, DE 2012
(Do Sr. Mandetta)
Sugere ao Ministério da Saúde que
junto à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), realize a implantação de ações de
saneamento básico nos Assentamentos Indaiá I, II, III e IV, no município de Aquidauana
em Mato Grosso do Sul.
Exmo. Senhor Ministro da Saúde,
É sabido e inquestionável que o saneamento básico é imprescindível na prevenção de doenças e na
promoção à saúde.
As ações de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), gestão de resíduos sólidos urbanos (coleta,
tratamento e disposição final), além do adequado manejo de águas pluviais urbanas, com o consequente
controle das enchentes, são medidas essenciais para
assegurar saúde e promover a qualidade de vida da
população. Além disso, o acesso aos serviços de saneamento básico deve ser tratado como um direito
fundamental do cidadão.
Por isso, sugiro a essa Pasta a viabilização de
recursos capazes de propiciar investimentos em ações
de saneamento básico, especialmente abastecimento
de água, nos Assentamentos Indaiá I, II, III e IV, em
Aquidauana, no Estado de Mato Grosso do Sul.
Segundo informações da administração municipal, naquela localidade, há mais de dois anos, mais de
260 famílias vivem em condições desumanas. Aproximadamente 50% dessas famílias não tem acesso
aos serviços públicos essenciais. Um caminhão pipa
abastece de água aquela população, duas vezes por
semana. Além disso, é importante salientar que essa
água é retirada de um córrego onde constantemente
animais circulam, e, dessa forma, é inadequada para
utilização.
Isto posto, reitero sugestão para que essa Pasta,
juntamente à FUNASA, assegure o repasse de recursos
necessários para execução de medidas essenciais de
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saneamento básico nos Assentamentos Indaiá I, II, III
e IV, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Mandetta, DEM-MS.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 2.337, DE 2012
(Da Comissão de Finanças e Tributação)
Requer seja encaminhado pedido de
informações ao Sr. Ministro de Estado da
Fazenda relativas à estimativa da renúncia
de receita decorrente do Projeto de Lei n°
1.068/2011, de autoria do Dep. Ricardo Izar.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.
50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e
116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda
a estimativa da renúncia de receitas, nos exercícios de
2012, 2013, 2014 e 2015, em caso de aprovação do Projeto de Lei nº 1.068/11, de autoria do Dep. Ricardo Izar.
Esse pedido é resultado da aprovação do Requerimento nº 124/12, de autoria do Deputado Guilherme
Campos, em reunião deliberativa da Comissão de Finanças e Tributação, realizada em 30 de maio de 2012.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Antônio Andrade, Presidente.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 2.338, DE 2012
(Da Sra. Carmen Zanotto)
Requer informações do Sr. Antonio de
Aguiar Patriota, Ministro de Estado das Relações Exteriores, sobre denúncias veiculadas
de crime contra mulheres no Uzbequistão.
Senhor Ministro,
Solicito a V. Exa., com base no § 2º, do art. 50,
da Constituição Federal, informações sobre os questionamentos abaixo especificados:
O Governo Brasileiro tem conhecimento de programa clandestino de esterilização forçada de mulheres no Uzbequistão;
Qual é a posição do Brasil, que mantém relações
diplomáticas e comerciais com o Uzbequistão, sobre o
assunto, uma vez que a imprensa internacional divulgou
que o referido programa é coordenado pelo Ministério
da Saúde daquele país.
O Itamaraty tem conhecimento de outras fontes,
que não a imprensa internacional, que possam lançar
luz sobre a terrível questão.
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entrevistadas passou por ligadura cirúrgica de tubas
uterinas e outras tiveram o útero removido após o nascimento do segundo ou terceiro filho.
Conforme informações veiculadas pela imprensa
internacional, tal violação dos direitos humanos das
mulheres e famílias uzbeques tem o agravante de ser
conduzido por órgãos oficiais do governo daquele país,
com quem o Brasil mantém relações diplomáticas.
Sabe-se que violações de direitos humanos são
prática corrente no mundo, sobretudo naquela região
da Ásia Central, onde governos autoritários desrespeitam os seus nacionais. Sabe-se, ainda, que o Brasil
mantém relações diplomáticas com outros países sobre
os quais pairam suspeitas de crimes dessa natureza.
Entretanto, o atual governo, que tem como uma de
suas prioridades a defesa incondicional dos direitos
humanos, não pode silenciar diante dessas denúncias.
Pelas razões acima expostas, solicitamos a Vossa
Exa. as informações solicitadas.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputada Carmen Zanotto, PPS-SC.
REQUERIMENTO N° 5.285, DE 2012
Requer a criação da Frente Parlamentar pela luta contra a Tuberculose.
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do Ato da Mesa n° 69, de
10-11-2005, em conjunto com o art. 15, incisos I e II, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação
da Frente Parlamentar pela luta contra a Tuberculose.
A Frente Parlamentar pela luta contra a Tuberculose, constituída por representantes de todas as
correntes de opinião política do Congresso Nacional,
podendo ter representações nas Assembleias Legislativas Estaduais, Câmara Legislativa do Distrito Federal
e nas Câmaras Municipais, tem como objetivo, estimular, defender, proteger e prestar aos interesses sociais
e econômicos das entidades da área de tuberculose,
e associações que tenham como objetivo a solidariedade humana, social e econômica.
Em anexo encaminho a documentação atinente
à Frente Parlamentar pela luta contra a Tuberculose
com a relação de adesões de parlamentares, solicitando neste ensejo que sejam tomadas as providências
para os devidos registros nesta Casa.
Sala das Sessões, 16 de maio 2012. – Deputado
Antonio Brito.

Justificação

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO – INSTALAÇÃO E
ELEIÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DE LUTA
CONTRA A TUBERCULOSE REALIZADA
8 DE MAIO DE 2012

Investigação veiculada pela BBC no dia 11 de
abril do corrente ano, de autoria da jornalista Natalia Antelava, divulgou que mulheres uzbeques foram
esterilizadas sem consentimento ou até mesmo sem
tomar conhecimento do fato. A maioria das mulheres

No dia oito de maio do ano de dois mil e doze, às
dezessete horas e trinta minutos, reuniu-se a Frente
Parlamentar de Luta contra a Tuberculose, no Anexo
II da Câmara dos Deputados, Plenário 9, convocada
pelo Deputado Federal Antonio Brito (PTB-BA), na
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forma regimental, para instalação da frente para a
54ª Legislatura, aprovação do seu estatuto e a eleição
da Mesa Diretora. O Deputado Antonio Brito, como
coordenador e indicado a presidência da frente, assumiu a presidência dos trabalhos, agradecendo a
presença e passando a palavra ao Ministro da Saúde,
Alexandre Padilha. O Ministro da Saúde parabenizou
o Deputado Antonio Brito pela atuação na Câmara
dos Deputados e disse ser uma grande preocupação o fato da Tuberculose ainda levar a óbito tantos
brasileiros, entende que a iniciativa pela criação da
Frente é de suma importância para a saúde, colocou
a equipe do Ministério da Saúde a disposição para
colaborar nos trabalhos que surgirão nesta Frente. O
livro de presença registrou o comparecimento dos Deputados: Antonio Brito (PTB/BA), Janete Rocha Pietá
(PT/SP), Benedita Da Silva (PT/RJ), Cida Borghetti
(PP/PR) e Rosinha Da Adefal (PTdoB/AL). Havendo
número regimental, o Presidente declarou abertos os
trabalhos, prestou alguns esclarecimentos quanto ao
número de membros da diretoria da Frente Parlamentar. Informou que, conforme acordo entre os membros
da Frente Parlamentar de Luta contra a Tuberculose
foram indicados os nomes dos candidatos aos cargos
de Presidente, Deputado Antonio Brito (PTB-BA), 1ª
Vice-Presidente, a Deputada Benedita da Silva (PT/
RJ); 2ª Vice-Presidente, a Deputada Janete Rocha
Pietá (PT/SP); 1ª Secretária, a Deputada Cida Borghetti (PP/PR); 2ª Secretária, a Deputada Rosinha da
Adefal (PTdoB/ AL) e Secretário-Geral da Mesa Diretora, o Senhor Hermes Lomanto Vaz Sampaio. Dando
prosseguimento, o Deputado Antonio Brito conduziu
o processo de votação para eleição dos membros da
mesa diretora. Os nomes apresentados foram eleitos
por aclamação pelos membros presentes. O Presidente da Frente Parlamentar de Luta contra a Tuberculose, Deputado Antonio Brito, colocou o estatuto
a disposição e em seguida colocou em votação que
foi aprovado sem ressalvas em seguida, agradeceu
aos parlamentares pelo apoio recebido na eleição
e instalação da Frente. Fizeram uso da palavra os
senhores Carlos Basilia, representante do Fórum
ONGs do Rio de Janeiro, Draurio Barreira, coordenador do programa da tuberculose no Ministério da
Saúde, As Deputadas: Janete Rocha Pietá (PT/SP),
Benedita Da Silva (PT/RJ, Cida Borghetti (PP/PR) e
Rosinda Da Adefal (PTdoB/AL). Não havendo mais
quem queira usar da palavra e nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, antes, porém, convidou os membros a participarem de reunião
ordinária desta Frente Parlamentar, a ser agendada
oportunamente. E para constar, eu Hermes Lomanto
Vaz Sampaio, Secretário, lavrei a presente Ata, que,
depois lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados. – Antonio Brito Hermes Sampaio,
Presidente Secretário.
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ESTATUTO DA FRENTE PARLAMENTAR
PELA LUTA CONTRA A TUBERCULOSE
Art. 1° A FRENTE PARLAMENTAR PELA LUTA
CONTRA A TUBERCULOSE, doravante denominada
neste Estatuto como FRENTE, é uma associação civil, de interesse público, de natureza política, suprapartidária, constituída por representantes de todas as
correntes de opinião política do Congresso Nacional,
podendo ter representações nas Assembleias Legislativas Estaduais, na Câmara Legislativa do Distrito
Federal, e nas Câmaras Municipais.
§ 1° A Frente, com sede e foro no Distrito Federal,
com atuação em todo o território nacional, é instituída sem
fins lucrativos e com tempo indeterminado de duração.
§ 2° O patrimônio móvel e as receitas da Frente
serão constituídas através da contribuição dos seus
membros, de aquisições, de doações ou legados, de
rendas provenientes da realização de eventos, de convênios e contratos, de subsídios, transferências e subvenções oriundas de entidades públicas ou privadas e
de outras origens legalmente admitidas.
Art. 2° São objetivos da Frente:
I – acompanhar a política oficial de controle da
tuberculose;
II – promover debates, simpósios, seminários e
outros eventos pertinentes ao exame da política de
saúde no controle da tuberculose;
III – promover o intercâmbio com entes assemelhados de parlamentos de outros países, visando
aperfeiçoamento recíproco das respectivas políticas
estatais para a área;
IV – procurar, de modo contínuo, o aperfeiçoamento da legislação referente à saúde, assistência social, previdência, educação, sistema prisional, cultura,
desenvolvimento urbano e habitacional em especial no
tocante as políticas públicas de controle da tuberculose
e a importância da articulação intersetorial, sobretudo
junto à política pública de assistência social, influindo
no processo legislativo a partir das comissões temáticas nas duas Casas do Congresso Nacional;
V – acompanhar e incentivar o desenvolvimento
técnico e científico no controle da tuberculose;
VI – monitoramento de matérias de interesse da
FRENTE junto aos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário;
VII – monitoramento da elaboração e da execução orçamentária com o objetivo de ampliar os investimentos nos programas governamentais de controle
da tuberculose;
VIII – apoio à criação e à instalação de frentes
pela luta contra a tuberculose nas Assembleias Legislativas, na Câmara Distrital e nas Câmaras Municipais.
Art. 3° Integram a FRENTE PARLAMENTAR PELA
LUTA CONTRA A TUBERCULOSE:
I – na condição de membros fundadores, os Deputados Federais e Senadores que, integrantes da
54a Legislatura, subscreverem o Termo de Adesão no
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prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data de
aprovação do Estatuto;
II – na condição de membros efetivos, os Deputados Federais e Senadores que subscreverem o Termo
de Adesão em data posterior à fixada no inciso anterior;
III – na condição de membros colaboradores:
a) Ex-parlamentares que manifestem interesse pelos objetivos da FRENTE;
b) Representantes de entidades e organismos interessados na formação e na implementação de políticas públicas de controle da
tuberculose.
Parágrafo único. A FRENTE poderá conceder
títulos honoríficos a parlamentares, a autoridades e a
pessoas da sociedade em geral que se destacarem
no desenvolvimento técnico, cientifico e comunitário,
na implementação de políticas públicas de controle
da tuberculose.
Art. 4° A FRENTE PARLAMENTAR PELA LUTA
CONTRA A TUBERCULOSE tem a seguinte estrutura:
I – Assembleia Geral;
II – Mesa Diretora.
Art. 5 ° A Assembleia Geral, órgão de deliberação
soberana da FRENTE, é formada pelos membros fundadores e pelos membros efetivos, todos com direitos
iguais de palavra, voto e mandato diretivo, desde que
eleitos para os diversos cargos.
§ 1° A Assembléia Geral reunir-se-á ordinária e
extraordinariamente, por convocação do Presidente ou requerimento de, pelo menos, 1/3 (um terço) dos seus membros, com antecedência mínima de
7 (sete) dias.
§ 2° A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, no mês de março e, extraordinariamente, sempre que convocada.
§ 3° A Assembleia Geral reunir-se-á em primeira convocação, no horário e local previamente
marcado, com a presença de 20% (vinte por cento) dos seus membros fundadores e efetivos e, em
segunda convocação, trinta minutos após, com
qualquer número.
Art. 6° A Mesa Diretora é integrada por Presidente,
1° Vice-presidente, 2° Vice-presidente, 1° Secretário,
2° Secretário e Secretário Geral da Mesa.
Parágrafo único. O Secretário Geral da Mesa
Diretora poderá ser escolhido dentre os servidores
do Congresso Nacional, Funcionários do quadro de
Secretário Parlamentares e prestadores de serviços
credenciados junto aos Gabinetes Parlamentares, bem
como ex-parlamentares.
Art. 7° Compete à Assembleia Geral:
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I – aprovar, modificar ou revogar, total ou parcialmente, o Estatuto da FRENTE PARLAMENTAR PELA
LUTA CONTRA A TUBERCULOSE;
II – eleger e dar posse à Mesa Diretora;
III – zelar pelo cumprimento das finalidades da
FRENTE;
IV – admitir ou demitir membros, conceder títulos honoríficos, homologando atos da Mesa Diretora
que, neste sentido, forem adotados no interregno das
assembleias ordinárias;
V – homologar termos de convênios e de contratos firmados pela Mesa Diretora;
VI – apreciar toda e qualquer matéria que lhe for
apresentada pela Mesa Diretora ou por qualquer de
seus membros, fundadores ou efetivos.
Art. 8° Compete à Mesa Diretora:
I – organizar e divulgar programas, projetos e
eventos da FRENTE;
II – nomear comissões, atribuir funções especificas a sues membros, nomear integrantes de missões
externas e requisitar apoio logístico e de pessoal às
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;
III – manter contato com as Mesas Diretoras e com
as Lideranças Partidárias da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, visando o acompanhamento de todo
processo legislativo que se referir às políticas públicas
referentes à saúde e assistência social, em especial no
que se refere ao combate à tuberculose, realizando o mesmo empenho junto aos órgãos dos demais poderes, na
União, nos Estados, no Distrito Federal, e nos municípios;
IV – praticar todos os atos administrativos inerentes ao funcionamento da FRENTE;
V – exercer toda e qualquer prerrogativa e tomar
as decisões necessárias ao cumprimento das finalidades da FRENTE, observando os limites impostos pelo
presente Estatuto.
Art. 9° Os mandatos da Mesa Diretora têm a
duração de quatro anos, permitida a reeleição para
todos os cargos.
Art. 10. As representações da FRENTE, referidas no art. 1°, terão autonomia própria, e adotarão
regimento interno que não conflite com as diretrizes
adotadas por este Estatuto
Art. 11. O presente Estatuto entra em vigor nesta
data, aprovado pela Assembleia Geral de Constituição
da FRENTE PARLAMENTAR PELA LUTA CONTRA A
TUBERCULOSE.
Brasília, 8 de maio de 2012.
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Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 5.315, DE 2012
(Do Sr. Afonso Florence)
Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Populações Extrativistas e dos Povos e Comunidades Tradicionais.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no Ato da Mesa nº
69/2005, requeremos a V. Exª, o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Populações Extrativistas
e dos Povos e Comunidades Tradicionais, instalada em
16 de maio de 2012, conforme estatuto, composição
e assinaturas de apoiamento que seguem em anexo.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2012. – Deputado Afonso Florense.
ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO
DA MESA DIRETORA DA FRENTE
PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA
PRODUÇÃO EXTRATIVISTA FLORESTAL
E DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
Aos quinze dias do mês de maio de 2012, às 17
horas, realizou-se no gabinete 480, do Anexo III, da
Câmara dos Deputados, reunião de instalação e eleição da Mesa Diretora da Frente Parlamentar Mista
em Defesa da Produção Extrativista Florestal e das
Comunidades Tradicionais.
Conforme definido pelo Estatuto foi conduzida
a eleição para os cargos da Mesa Diretora. Sendo
apresentada chapa única, os parlamentares presentes elegeram, por consenso, a seguinte Mesa Diretora:
Presidente: Deputado Afonso Florence
(PT-BA)
1º Vice Presidente: Senador Jorge Viana (PT-AC)
Secretário Geral: Deputado Cláudio Puty
(PT-PA)
1º Secretário: Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AC)
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Em seguida foram empossados os membros da
Mesa Diretora. Por unanimidade ficou definida a data
de 23 de maio, para o Ato Político de Lançamento da
Frente Parlamentar, bem como de sua primeira Assembleia Geral. Não havendo nada mais a tratar o
presidente encerrou os trabalhos.
Brasília, 16 de maio de 2012. – Deputado Afonso Florence, Presidente – Deputado Claudio Puty,
Secretário Geral.
FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA
DA PRODUÇÃO EXTRATIVISTA
FLORESTAL E DAS COMUNIDADES
TRADICIONAIS
ESTATUTO
CAPÍTULO I
Da denominação, natureza, sede e objetivo
Art. 1° A FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM
DEFESA DA PRODUÇÃO EXTRATIVISTA FLORESTAL
E DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS é uma associação civil de interesse público, de natureza política,
suprapartidária, constituída por todas as correntes de
opinião política do Congresso Nacional, com objetivo
de promover o aprimoramento da legislação federal
relativa à defesa dos interesses dos produtores extrativistas e das comunidades tradicionais mediante a
intensificação e a mediação das relações institucionais
do executivo e legislativo federal com essas entidades.
Parágrafo único. A FRENTE PARLAMENTAR
MISTA EM DEFESA DA PRODUÇÃO EXTRATIVISTA
FLORESTAL E DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS
terá sua sede é foro no Distrito Federal, com atuação
em todo o território nacional, sendo instituída sem fim
lucrativo e tempo indeterminado de duração.
Art. 2° São finalidades da FRENTE PARLAMENTAR
MISTA EM DEFESA DA PRODUÇÃO EXTRATIVISTA
FLORESTAL E DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS:
I – Apoiar e defender a produção extrativista florestal, na manutenção de um desenvolvimento sustentável, na busca constante
de preservação da biodiversidade.
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II – Manter viva a presença e cultura
das comunidades tradicionais, promovendo
a integração harmoniosa entre elas e o Congresso Nacional, além das demais instituições
republicanas, sendo capaz de estabelecer um
ambiente favorável ao desenvolvimento dos
objetivos desta frente parlamentar.
III – Estimular e promover a formação
de frentes parlamentares nos legislativos estaduais, do Distrito Federal e nos municípios
brasileiros, inspirados nos ideais desta frente.
IV – Acompanhar e colaborar com assuntos de interesse dos produtores extrativistas
e das comunidades tradicionais no Executivo
e Judiciário nacional, visando apoiar, politicamente, as posições destas categorias.
V – Lutar pela manutenção e conscientização de toda a sociedade brasileira da necessidade de preservação das nossas florestas,
em toda sua biodiversidade, promovendo ações
que garantem a prática da sustentabilidade e
do desenvolvimento, com qualidade de vida
aos integrantes destas categorias.
Art. 3° Integram a FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA PRODUÇÃO EXTRATIVISTA
FLORESTAL E DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS:
I – Na condição de membros fundadores, os Deputados Federais e Senadores da
República que, integrantes desta legislatura,
subscrevem o Termo de Adesão no prazo de
até 90 (noventa) dias, contados da data de
aprovação do presente Estatuto.
II – Na condição de membros efetivos,
os Deputados Federais e Senadores da República que subscreveram o Termo de Adesão
em data posterior à fixada no inciso anterior.
III – A Frente poderá ter um coordenador
por região e ou Estado da Federação.
IV – A Frente poderá conceder títulos
honoríficos a parlamentares, a autoridades,
intelectuais e a pessoas da sociedade em
geral que se destacarem na prática política,
na produção científica e na militância em prol
dessa frente em todo território nacional.
CAPÍTULO II
Da organização
Art. 4 São órgãos de direção da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA PRODUÇÃO
EXTRATIVISTA FLORESTAL E DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS:
I – A Assembleia Geral, integrada pelos
membros fundadores e efetivos, todos com di-
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reitos iguais de palavra, voto e mandato diretivo, desde que eleitos para os diversos cargos.
II – A Mesa Diretora, integrada por: Presidente, 1° Vice-presidente, Secretário(a) Geral
e 2° Secretário(a).
Parágrafo único. O mandato da Mesa Diretora
tem duração de 02 (dois) anos, permitida a reeleição
para todos os cargos.
Art. 5º A Assembleia Geral, órgão de deliberação
soberana da Frente, reunir-se-á, ordinariamente duas
vezes ao ano e extraordinariamente, por convocação
do Presidente ou a requerimento de, pelo menos 1/3
(um terço) dos seus membros, com antecedência mínima de 07 (sete) dias.
§ 1° A Assembléia Geral será instalada com a
presença de qualquer número de seus filiados, sendo
que as deliberações serão aprovadas ou rejeitadas
por maioria simples.
§ 2º Em se tratando de reuniões ordinárias a Assembléia Geral reunir-se-á em primeira convocação, no
horário e local previamente marcado, com a presença
de 20% de seus membros fundadores e efetivos, e em
segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer número de membros.
CAPÍTULO III
Das Competências
Art. 6º A Assembleia Geral compete:
I – Eleger e dar posse a Mesa Diretora;
II – Aprovar os relatórios da Frente;
III – Zelar pelo cumprimento das disposições deste Estatuto;
IV – Aprovar e alterar o Estatuto e o Regimento Interno e decidir sobre os casos omissos;
V – Apreciar toda e qualquer matéria que lhe
for apresentada pela Mesa Diretora ou por qualquer de seus membros, fundadores ou efetivos;
Art. 7° Compete a mesa Diretora todos os atos
necessários à preparação das reuniões da Assembléia
Geral, bem como as execuções das providencias por
ela determinados, além de outros atos de gestão.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Ar. 8° A Frente somente poderá ser dissolvida por
decisão judicial ou deliberação tomada em Assembléia
Geral Extraordinária, especialmente convocada, desde
que conte com quorum mínimo de 50% (cinquenta por
cento) dos membros fundadores e efetivos e com o apoio
de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos filiados presentes.
Art. 9° A Mesa Diretora será eleita por ocasião da
realização da primeira Assembleia Geral que aprovará
a instalação da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM
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DEFESA DA PRODUÇÃO EXTRATIVISTA FLORESTAL E DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS.
Art. 10. A Frente poderá criar Comissões Especiais em âmbito federal, estadual e municipal para
acompanhar assuntos específicos de interesse, bem
como, contratar assessoria técnica para análise e estudos pertinentes.
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Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela
Mesa Diretora “ad referendum” da Assembleia Geral.
Art. 12. O presente Estatuto entra em vigor nesta
data, aprovado pela Assembleia Geral de constituição
da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA
PRODUÇÃO EXTRATIVISTA FLORESTAL E DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS.
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Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, presidente.

Junho de 2012

Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº 5.422 DE 2012
(Do Sr. Mauro Benevides)

REQUERIMENTO Nº 5.425, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)

Exmo. Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta do Projeto de
Lei nº 1.150, de 2011 com o Projeto de Lei
nº 3.509, de 2012.

O deputado infra-assinado, nos termos do Regimento Interno requer a realização de Sessão Solene
com vistas a reverenciar o 50º Ano do Colégio Sagrado Coração de Maria – Brasília/DF, na data de 31 de
agosto do corrente ano às 15:00h.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Mauro Benevides, PMDB-CE, Vice-Líder do PMDB.
REQUERIMENTO Nº 5.423, DE 2012
Requer regime de urgência para apreciação de proposição.
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 155 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, regime de urgência
para tramitação do Projeto de Lei n° 7521/2010, que
dispõe sobre a criação do Quadro de Oficiais de Apoio
– QOAp no Corpo de Oficiais da Ativa do Comando da
Aeronáutica e dá outras providências.
Sala de Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado André Figueiredo, Líder do PDT.
REQUERIMENTO Nº 5.424, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei nºs 1.140, de 2011 e 5.244, de 2009.
Senhor Presidente,
Duas proposições compartilham do propósito de
alterar o art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para estabelecer condições em que
o empregado doador pode ausentar-se do trabalho,
sem prejuízo do salário.
O Projeto de Lei nº 1.140, de 2011, concede o
benefício de um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, para os doadores de medula óssea se inscreverem ou atualizarem seus dados.
O Projeto de Lei nº 5.244, de 2009, concede o
benefício de dois dias (sendo no máximo quatro doações a cada doze meses de trabalho), para os doadores de sangue.
Diante da evidente correlação entre as matérias,
nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno, solicitamos sua a tramitação conjunta.

Senhor Presidente,
A quitação antecipada de contratos de crédito é
objeto comum a dois projetos de lei em tramitação na
Comissão de Defesa do Consumidor.
Projeto de Lei nº 1.150, de 2011, estabelece que,
quando houver a quitação antecipada de contratos de
empréstimo e financiamento, deve ser feita a devolução proporcional do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF pago.
O Projeto de Lei nº 3.509, de 2012, estipula que
nos contratos de crédito deve constar a devida cláusula
contendo a taxa de desconto aplicável para quitação
antecipada, bem como torna ostensiva a informação
sobre o direito à liquidação antecipada da operação,
bem como a vedação de tarifas nesses casos.
Diante da conexão existente entre as propostas,
solicitamos a sua tramitação conjunta.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.
REQUERIMENTO Nº 5.426, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei nºs 3.662 e 3.129, ambos de 2012.
Senhor Presidente,
Duas proposições compartilham do propósito de
alterar o art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para estabelecer hipóteses de ausência justificada ao trabalho, ambos inserindo inciso
X ao dispositivo.
O Projeto de Lei nº 3.129, de 2012, permite ao
empregado ausentar-se do trabalho por um dia, a cada
doze meses, para participar de trabalhos comunitários.
O Projeto de Lei nº 3.662, de 2012, permite ao
empregado ausentar-se por oito horas, a cada período
de trinta dias, para a realização de concurso público.
Ambas as proposições encontram-se sob análise
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
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Diante da evidente correlação entre as matérias,
nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno, solicitamos sua a tramitação conjunta.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.
REQUERIMENTO Nº 5.427, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei nºs 2.272 e 2.967, ambos de 2011.
Senhor Presidente,
A concessão do salário maternidade é objetivo comum de dois projetos de lei em tramitação nesta Casa.
O Projeto de Lei nº 2.272, de 2011, estende o
salário-maternidade para 180 dias.
O Projeto de Lei nº 2.967, de 2011, concede salário maternidade pelo prazo de 120 (cento e vinte dias)
dias à segurada ou segurado, que adotar ou obtiver
guarda judicial para fins de adoção de criança.
Diante da evidente correlação entre as matérias,
nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno, solicitamos sua a tramitação conjunta.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.
REQUERIMENTO Nº 5.428, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta do Projeto de
Lei nº 3.024, de 2008, com o Projeto de Lei
nº 1.069, de 1983.
Senhor Presidente,
Conferir estabilidade provisória para empregados é objetivo comum a duas proposições em tramitação nesta Casa.
O Projeto de Lei nº 3.024, de 2008, proíbe a dispensa, afastamento ou suspensão de trabalhadores
sindicalizados ou não, que gozam de estabilidade definida em lei, enquanto o Projeto de Lei nº 1.069, de
1.983, assegurar estabilidade provisória ao emprego
durante o prazo de tramitação de ação reclamatória.
Por se tratarem de matérias conexas, nos termos
dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno, solicitamos
a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nºs 3.024,
de 2008 e 1.069, de 1983.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.

Sexta-feira 1

19981

REQUERIMENTO Nº 5.429, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta do Projeto de
Lei nº 4.296, de 2008, com o Projeto de Lei
nº 1.069, de 1983.
Senhor Presidente,
Conferir estabilidade provisória para empregados
é objetivo comum a duas proposições em tramitação
nesta Casa.
O Projeto de Lei nº 4.296, de 2008, confere estabilidade de empregados de empresas objeto de cisão,
fusão, incorporação ou agrupamento societário, enquanto o Projeto de Lei nº 1.069, de 1.983, assegurar
estabilidade provisória ao emprego durante o prazo de
tramitação de ação reclamatória.
Por se tratarem de matérias conexas, nos termos
dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno, solicitamos
a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nºs 4.296,
de 2008 e 1.069, de 1983.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.
REQUERIMENTO Nº 5.430, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta do Projeto de
Lei nº 2.074, de 2011 com o Projeto de Lei
nº 2.313, de 2011.
Senhor Presidente,
Estabelecer a obrigatoriedade de reconhecimento
de firma em documentos é o propósito comum a duas
proposições em tramitação nesta Casa.
O Projeto de Lei nº 2.074, de 2011, estipula o
reconhecimento de firma em cartório dos contratos de
fiança, enquanto o Projeto de Lei nº 2.313, de 2011,
trata da obrigatoriedade de reconhecimento de firma
em contratos de natureza financeira.
Diante do exposto, nos termos dos artigos 142 e 143
do Regimento Interno, solicitamos a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei nºs 2.313 e 2.074, ambos de 2011.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.
REQUERIMENTO Nº 5.431, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei nºs 3.504, de 2012 e 2.445, de 2011.
Senhor Presidente,
O Projeto de Lei nº 3.504, de 2012, Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
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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.
Conforme argumenta seu autor, o “projeto tem o
objetivo de evidenciar a responsabilidade dos bancos
e instituições financeiras em face de danos causados
aos correntistas e consumidores em geral por defeito
na prestação dos serviços contratados. Em especial,
dá-se destaque à responsabilidade decorrente de prejuízos causados por movimentos paredistas e outros
de natureza similar”.
O Projeto de Lei nº 2.445, de 2011, por sua vez,
estabelece que o consumidor não pode ser penalizado
por não receber os boletos bancários por ocasião de
movimento grevista e, por esse motivo, responsabiliza
as instituições financeiras, eximindo os consumidores
do pagamento de juros moratórios, nem multas ou,
quaisquer acréscimos.
Diante da evidente correlação entre as matérias,
nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno, solicitamos sua a tramitação conjunta.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.
REQUERIMENTO Nº 5.432, DE 2012
(Do Sr. Vieira da Cunha)
Requer a instalação de Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC
nº 6, de 2011.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no que
dispõe o Regimento Interno desta Casa, nos termos
do art. 34, inciso I, a instalação de Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda
Constitucional n0 06, de 2011, que “acrescenta inciso
VIII ao art. 208 da Constituição Federal para garantir
oferta de educação integral a estudantes de famílias
de baixa renda”.
Justificação
A Proposta de Emenda à Constituição nº 06 de
2011, de minha iniciativa, acrescenta inciso VIII ao art.
208 da Constituição Federal para garantir oferta de educação integral a estudantes de famílias de baixa renda.
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O acesso a uma escola de qualidade é “conditio
sine qua non” para alcançarmos uma sociedade com
igualdade de oportunidades para todos.
Estudos demonstram que o desempenho dos
alunos está positivamente correlacionado com o tempo de permanência na escola.
Nossa legislação, por sua vez, vem avançando
no tema: tanto a LDB (Lei nº 9.394, de 20/12/96, art.
34, § 2º), quanto o Plano Nacional de Educação (Lei
nº 10.172, de 09/01/01, Capítulo sobre o Ensino Fundamental, objetivos e Metas, nº 21) prevêem ampliar
progressivamente a jornada escolar.
Por outro lado, Estados e Municípios, bem como
a União, com o “Programa Mais Educação”, vêm implementando políticas educacionais que visam a formação integral das crianças, adolescentes e jovens.
A adoção da política pública de educação integral no Brasil contribuirá decisivamente para que a
escola seja local do exercício da fraternidade e de boa
convivência, para diminuirmos os inaceitáveis índices
de evasão e de repetência hoje verificados e, ainda,
para que milhares de crianças e jovens das periferias,
exatamente os mais vulneráveis, sejam desviados do
mundo das drogas e do caminho do crime, formando-se cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres,
construtores de uma sociedade onde reinem os valores
da paz e da justiça social.
Nesse sentido, dada a grande relevância da proposta, solicito a Vossa Excelência a criação da Comissão Especial, com a brevidade possível.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Vieira da Cunha, PDT-RS.
REQUERIMENTO Nº 5.433, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei nºs 4.269, de 1998 e 3.186, de 2012.
Senhor Presidente,
O Projeto de Lei nº 4.269, de 1998, altera o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990) para exigir que a informação de
venda ou publicidade de produtos e serviços veiculada
em qualquer forma ou meio de comunicação que contiver informações adicionais que limitem, restrinjam ou
alterem a informação principal, deve figurar nos mesmos padrões, tamanhos e destaques desta.
O Projeto de Lei nº 3.186, de 2012, por sua vez,
também altera o mesmo diploma legal para estipular
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que a publicidade veiculada na mídia não poderá omitir qualquer informação essencial sobre o produto ou
serviço anunciado, inclusive eventuais condicionantes
relativas ao prazo de validade do preço promocional
ofertado e à necessidade da aquisição de produto ou
serviço adicional para acesso à promoção anunciada.
Do mesmo modo que o Projeto de Lei nº 4.296, de
1998, o Projeto de Lei nº 3.186, de 2012, determina a
adoção de caracteres de mesma dimensão que os utilizados para informar as condições principais da oferta.
Diante da evidente correlação entre as matérias,
nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno, solicitamos sua a tramitação conjunta.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.
REQUERIMENTO Nº 5.434, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei nºs 2.315, de 2011 e 3.518, de 1989.
Senhor Presidente,
O Projeto de Lei nº 2.315, de 2011, concede estabilidade provisória ao empregado portador de doença
incurável ou estigmatizante, determinando a reintegração ao emprego nesses casos.
O Projeto de Lei nº 3.518, de 1989 estabelece
diversas hipóteses para a concessão de estabilidade
provisória no emprego, inclusive àqueles afastados
em função de gozo de benefício da previdência social.
Diante da correlação entre as matérias, nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno, solicitamos sua a tramitação conjunta.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.
REQUERIMENTO Nº 5.435, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei nºs 120, de 2011 e 3.518, de 1989.
Senhor Presidente,
O Projeto de Lei nº 3.518, de 1989 estabelece
diversas hipóteses para a concessão de estabilidade
provisória no emprego.
Este é também o objetivo do Projeto de Lei nº
120, de 2011.
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Diante da correlação entre as matérias, nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno, solicitamos sua a tramitação conjunta.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.
REQUERIMENTO Nº 5.436, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei nºs 226, de 2007 com o Projeto de
Lei nº 2.342, de 2011.
Senhor Presidente,
O objetivo principal do Projeto de Lei nº 2.342, de
2011 assegurar a portabilidade de crédito consignado, removendo práticas que impeçam ou restrinjam o
acesso de clientes a operações de crédito oferecidos
por outras instituições financeiras. A proposição também veda a contratação em condição de “exclusividade” ou “prioridade” de contratação com determinada
instituição financeira.
O Projeto de Lei nº 226, de 2007, por sua vez,
limita a contratação de operação de empréstimo consignado ao estipular que essa modalidade de crédito
somente pode ser concedida por instituições financeiras oficiais.
Ambas as proposições encontram-se sob análise da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público.
Diante da correlação entre as matérias, nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno, solicitamos sua a tramitação conjunta.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.
REQUERIMENTO Nº 5.437, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei nºs 2.681, de 2011 (e seu apenso)
com o Projeto de Lei nº 29, de 1991.
Senhor Presidente,
A regulação dos aspectos inerentes à concessão
de adicional de periculosidade é o objetivo presente
tanto no Projeto de Lei nº 29, de 1991 quanto no Projeto de Lei nº 2.681, de 2011 (e seu apenso).
Diante da correlação entre as matérias, nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno, solicitamos sua a tramitação conjunta.
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Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.

REQUERIMENTO Nº 5.438, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)

REQUERIMENTO Nº 5.440, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)

Requer, nos termos regimentais, a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 683, de
2011 com o Projeto de Lei nº 4.906, de 2001.

Requer, nos termos regimentais, a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 3.833, de
2012 com o Projeto de Lei nº 4.296, de 2008.

Senhor Presidente,
O Projeto de Lei nº 683, de 2011, obriga os estabelecimentos comerciais a divulgarem em suas páginas
na internet, a relação de todos os seus bens disponíveis para venda, contendo informações atualizadas
sobre marca, preço e peso do produto.
Também estipula que as listas publicadas na
internet deverão estar em páginas próprias de cada
estabelecimento, demonstrando com linguagem clara e compreensiva serem páginas oficiais dedicadas
à publicação das informações e tomadas de preços.
Entendemos ser a questão tratada no bloco de
proposições reunidas em torno do Projeto de Lei nº
4.906, de 2001, dispõe sobre o comércio eletrônico.
Diante da correlação entre as proposições, com
base no que estipula o art. 142, em consonância com
o disposto no art. 143, do Regimento Interno, solicitamos a sua tramitação conjunta.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.
REQUERIMENTO Nº 5.439, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer, nos termos regimentais, a
análise pela Comissão de Finanças e Tributação do Projeto de Lei nº 2.847, 2011,
além das Comissões constantes em seu
despacho inicial.
Senhor Presidente,
O Projeto de Lei nº 2.847, de 2011, proíbe o
pagamento em dinheiro em espécie de qualquer
fatura de valor superior a R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Também veda o pagamento de faturas a qualquer
instituição comercial, financeira, bancária, de crédito ou
prestadora de serviço ou a outra pessoa física.
Vê-se que a proposição invade a competência da
Comissão de Finanças e Tributação, conforme estabelece o artigo 32, inciso X, alínea a, do RICD.
Diante do exposto, solicitamos a inclusão da Comissão de Finanças e Tributação entre as Comissões
encarregadas de sua análise, além daquelas constantes no despacho inicial.

Senhor Presidente,
Estabelecer os direitos dos trabalhadores de empresas integrantes de um mesmo grupo econômico é
objetivo de duas proposições em tramitação nesta Casa.
O Projeto de Lei nº 4.296, de 2008, que dispõe
sobre a estabilidade de empregados de empresas
objeto de cisão, fusão, incorporação ou agrupamento societário.
Projeto de Lei nº 3.833, de 2012, acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a remuneração do empregado readmitido, ou contratado por empresa integrante do mesmo grupo econômico.
Diante da correlação entre as proposições, com
base no que estipula o art. 142, em consonância com
o disposto no art. 143, do Regimento Interno, solicitamos a sua tramitação conjunta.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Paes Landim.
REQUERIMENTO Nº 5.441, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer, nos termos regimentais, a
tramitação conjunta do Projeto de Lei nº
3.745, de 2012 com o Projeto de Lei nº
4.501, de 2001.
Senhor Presidente,
Garantir a portabilidade bancária é o objetivo do
Projeto de Lei nº 3.745, de 2012, que dispõe acerca
da portabilidade bancária como direito do consumidor
ao estabelecer que “as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil assegurarão ao consumidor bancário a faculdade de migração de sua conta corrente ou
conta salário para outras instituições dessa natureza”.
Este também é o propósito do Projeto de Lei nº
4.501, de 2001, que assegura ao empregado a indicação da instituição bancária onde o empregador deverá
depositar seu salário.
Diante da correlação entre as proposições, com
base no que estipula o art. 142, em consonância com
o disposto no art. 143, do Regimento Interno, solicitamos a sua tramitação conjunta.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado
Paes Landim.
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REQUERIMENTO Nº 5443 DE 2012
(Do Sr. Flaviano Melo)
Requer inclusão na Ordem do Dia
da Proposta de Emenda a Constituição nº
54/1999, que “dispõe do pessoal em exercício, que não tenha sido admitido por concurso público, estável ou não, passa a integrar
quadro temporário em extinção à medida que
vagarem os cargos ou empregos respectivos.”
Senhor Presidente,
Com base no art. 114, inciso XIV do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência que seja incluída na Ordem do Dia a
Proposta de Emenda a Constituição Nº 54/1999, que
“dispõe do pessoal em exercício, que não tenha sido
admitido por concurso público, estável ou não, passa a
integrar quadro temporário em extinção à medida que
vagarem os cargos ou empregos respectivos.”
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Flaviano Melo, PMDB-AC.
REQUERIMENTO Nº 5.444, DE 2012
(Do Sr. Júlio Delgado)
Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta do Projeto de
Lei nº 120, de 2011 com o Projeto de Lei nº
1.069, de 1983.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Estipular os casos e condições para a concessão de
estabilidade provisória de trabalhadores é tema comum
tratado em duas proposições que tramitam nesta Casa.
O Projeto de Lei nº 120, de 2011, que acrescenta
artigo à Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor
sobre a garantia no emprego durante e após as férias.
O Projeto de Lei nº 1.069, de 1983, para o fim de
assegurar estabilidade provisória ao emprego que reclama, durante o prazo de tramitação da reclamatória.
Diante do exposto, nos termos dos artigos 142 e 143
do Regimento Interno, solicitamos a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei nºs 120, de 2011 e 1.069, de 1983.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Júlio Delgado, PSB-MG.
REQUERIMENTO Nº 5.445, DE 2012
(Da Sra. Deputada Erika Kokay)
Requer a revisão do despacho proferido em 08/05/2012, que determinou a
distribuição do Projeto de Lei nº 3754, de
2012, para manifestação da Comissão de
Finanças e Tributação (Art. 54 RICD).
Senhor Presidente,
Com amparo no art. 117 do Regimento Interno
desta Casa, venho requerer a revisão do despacho
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proferido por Vossa Excelência no último dia 08 do mês
em curso, que determinou a distribuição do Projeto de
Lei nº 3754, de 2012, para a Comissão de Finanças e
Tributação para manifestação quanto ao disposto no
art. 54 do aludido Regimento Interno haja vista que a
matéria contemplada na mencionada proposição não
terá qualquer repercussão financeira ou orçamentária
no âmbito da União. A proposição em tela terá impacto
financeiro e orçamentário apenas na esfera do Distrito
Federal e dos Municípios.
Justificatição
O presente Requerimento tem o objetivo de assegurar maior celeridade à tramitação do Projeto de Lei
nº 3.754, de 2012, que “ altera os arts. 132, 134, 135
e 139 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para dispor sobre
os Conselhos Tutelares”. Ressalto, por oportuno, que
a proposição em apreço não trará qualquer impacto
orçamentário ou financeiro para os cofres da União,
razão pela qual considero desnecessária a sua apreciação pela Comissão de Finanças e Tributação.
Conforme se depreende da leitura dos dispositivos da Lei nº 8.069, de 1990, que se pretende alterar, visando à garantia de direitos sociais para os
Conselheiros Tutelares, entre as quais se destacam,
o pagamento de cobertura previdenciária, gratificação
natalina, férias remuneradas, acrescidas de um terço
da remuneração, licença gestante, licença paternidade etc serão custeadas com recursos do Tesouro do
Distrito Federal ou dos Municípios, conforme o caso.
Não há, contudo, imposição de qualquer obrigação
para os cofres públicos federais.
Isso posto, espero contar com o apoio dos
nobres Deputados para a aprovação do presente
Requerimento.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputada Erika Kokay, PT-DF.
REQUERIMENTO Nº 5.446, DE 2012
(Do Sr. Marco Tebaldi)
Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos Deputados para o dia 29
de outubro de 2012, às 10h00min.
Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Excelência,
com base no art. 68 do Regimento interno e ouvido o
Plenário, a convocação de sessão solene desta Casa
para o dia 31 de outubro de 2012 às 10h00min, a fim
de homenagearmos o Dia da Reforma Protestante.
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Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Marco Tebaldi, PSDB/SC – Deputado Bruno
Araújo, Líder do PSDB da Câmara dos Deputados.
REQUERIMENTO Nº 5.447, DE 2012
(Do Sr. Ângelo Agnolin)
Requer inclusão na Ordem do Dia do
PL 4622, de 2004 que “Altera a Lei nº 16 de
dezembro de 1971, para a fixação do conceito da modalidade operacional das cooperativas de trabalho”.
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos
termos do art.114, inciso XIV do regimento
Interno da Câmara dos Deputados, inclusão
na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 6422, de
2004, que “Altera a Lei nº 16 de dezembro de
1971, para a fixação do conceito da modalidade operacional das cooperativas de trabalho”.
Justificação
Trata-se de matéria de relevante importância
para o cooperativismo, pois, regula as relações jurídicas estabelecidas entre as cooperativas, seus sócios
e tomadores de serviço, nos contratos de prestação
de serviços eventuais ou continuada.
Ressalta-se que a matéria cumpriu todos os trâmites necessários, e, segundo o disposto no art.114,
inciso XIV do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, poderá ser incluída automaticamente na Ordem
do Dia para discussão e votação imediata.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Ângelo Agnolin, PDT/TO, 1º Vice- Líder do PDT.
REQUERIMENTO Nº 5.448, DE 2012
(Do Sr. Newton Lima)
Requer nos termos do art. 117, inciso
XIX do Regimento Interno, Voto de Louvor
à APAE de São Carlos pelo transcurso de
seus 50 anos de profícuo trabalho realizado em favor das pessoas com deficiência.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX do Regimento Interno, venho respeitosamente, solicitar a V.Exa.
se digne a registrar nos Anais desta Casa, VOTO DE
LOUVOR à APAE de São Carlos pelo transcurso de
seus 50 anos de profícuo trabalho realizado em favor
das pessoas com deficiência.
Sob direção da presidente Odalete Natalina Martins, do diretor administrativo Antonio Carlos Matos e da
presidente de honra Mildred Battiston Passeri, a unidade sãocarlense da APAE se distingue pela qualidade e
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seriedade de seu trabalho, contando com 534 alunos
matriculados e 200 profissionais especializados, entre
psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais,
professores, médicos, dentistas, fisioterapeutas e funcionários administrativos. Durante a minha gestão de
prefeito, a APAE também assumiu o desafio de cuidar
dos autistas da cidade. Para tanto, foi criado o Centro
de Atendimento ao Autista, que cresceu com o apoio
do prefeito Oswaldo Barba.
A APAE de São Carlos recebeu nos anos de 1998,
2002 e 2005 o Prêmio Bem Eficiente, que contempla
as entidades beneficentes brasileiras melhor administradas. Essa premiação ressalta a estrutura profissional
e competente da entidade, além de evidenciar que o
modelo de administração que a instituição possui tem
produzido bons resultados, favorecendo os beneficiários dos seus serviços.
Solicito também a gentileza de que os votos de
louvor sejam enviados à APAE São Carlos, no endereço: Avenida Professor Luiz Augusto de Oliveira, Nº 465,
Caixa Postal: 027, CEP 13560-200 - São Carlos – SP.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Newton Lima, PT-SP.
REQUERIMENTO Nº 5.449, DE 2012
Requer a inclusão de proposição na
Ordem do Dia.
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do inciso XIV do artigo 114
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
inclusão na Ordem do Dia do PDC nº 3.030 de 2010,
que dispõe sobre a remuneração dos Deputados – 14º
e 15º salários.
Sala de Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Romário, PSB/RJ.
REQUERIMENTO Nº 5.450, DE 2012
(Do Sr. Bonifácio de Andrada)
Requer desapensamento do PL n°
2.307 de 2011, de autoria do Deputado Bonifácio de Andrada, ora apensado ao PL
nº 6.775 de 2006, de autoria do Deputado
Fernando Coruja.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 139, I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa. o desapensamento do PL nº 2.307, de 2011, apensado ao PL nº 6.775
de 2006 tendo em vista que a matéria não é idêntica à
tratada na respectiva proposição para que, de imediato,
prossiga em sua tramitação ordinária em separado.
Com efeito, o PL nº 6.775 de 2006 trata do regime de contratação de cabos eleitorais pelos comitês
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de campanha, na mesma linha dos demais projetos
apensados (PL nº 6.192/09; 8040/10 e 2185/11). Com
objetivo diverso, o PL nº 2.307 de 2011, com o propósito de regulamentar crimes eleitorais, acrescenta
art. 364-A ao Código Eleitoral (Lei nº 4.737 de 1965)
para estabelecer que “o candidato não responde pelo
crime praticado em campanha eleitoral por pessoa
vinculada a sua campanha ou candidatura, salvo se
provada a sua participação dolosa.”
Como se vê, as proposições são totalmente diversas
e deveriam tramitar separadamente, sob pena de se perderem grandes oportunidades de elaboração legislativa.
Reitero, portanto, o desapensamento do PL nº
2307/11.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2011. – Deputado Bonifácio de Andrada.
REQUERIMENTO Nº 5.451, DE 2012
(Da Sr. Walter Tosta)
Requer a aprovação de Moção de Congratulações pelo aniversário do Bispo Manoel Ferreira, presidente da Convenção
Nacional das Assembleias de Deus – Ministério de Madureira.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que faça constar nos Anais da Câmara dos
Deputados Moção Honrosa de Congratulação pelo
aniversário do Bispo Manoel Ferreira, Ex-Deputado
Federal e Presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus – Ministério de Madureira .
Justificação
O Bispo Manoel Ferreira foi Deputado Federal e
como tal em muito contribuiu com a população e com
o Parlamento.
Além disso, é Presidente da Convenção Nacional
das Assembleias de Deus – Ministério de Madureira.
Realizando obras de fé na posição em que ocupa e
sendo grande referência no segmento religioso.
Tanto a vida parlamentar, quanto a religiosa
do Bispo Manoel Ferreira sempre foram voltadas
para o bem do próximo, motivo pelo qual, nada
mais justo que esta Casa felicitar-lhe por mais
um ano de vida.
Ante o exposto, com grande regozijo oferecemos
a presente Moção Honrosa, orgulhosos da sua dedicação ao povo brasileiro, com vasta e profunda experiência e amor ao próximo.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Walter Tosta, PSD-MG.
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REQUERIMENTO Nº 5.452, DE 2012
(Do Senhor Bruno Araújo)
Requer a apensação do Projeto de
Lei nº 6964, de 2010, ao Projeto de Lei nº
7419, de 2006.
Nos termos do artigo 142, combinado com o artigo 143 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência a apensação do
Projeto de Lei nº 6964, de 2010, ao Projeto de Lei nº
7419, de 2006, por versarem sobre matéria correlata.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Bruno Araújo, PSDB-PE.
REQUERIMENTO Nº 5.453, DE 2012
(Do Sr. Guilherme Campos)
Requer, nos termos regimentais, a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 7.206, de
2010 com o Projeto de Lei nº 7.212, de 2010.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
A perícia para estipulação de parâmetros para
definição das doenças do trabalho e da incapacidade
laboral é tema presente em duas proposições em tramitação nesta Casa.
O Projeto de Lei nº 7.212, de 2010, possibilita à
perícia médica considerar como doenças do trabalho
a doença degenerativa, a inerente a grupo etário, a
que não produza incapacidade laborativa e a doença
endêmica adquirida por segurado habitante de região
em que ela se desenvolva, resultante de exposição ou
contato direto determinado pela natureza do trabalho.
O Projeto de Lei nº 7.206, de 2010 estipula que
a perícia médica deverá levar em consideração a natureza acidentária da incapacidade quando constatar
a relação epidemiológica entre a entidade mórbida
(CID 10) e a natureza das atividades das empresas
(Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE),
em conformidade com o que dispuserem as tabelas
constantes no anexo II do Regulamento.” (NR)
Ambas as proposições encontram-se sob apreciação da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público.
Diante disso, com base no que estipula o art. 142,
em consonância com o disposto no art. 143, do Regimento Interno, solicitamos a sua tramitação conjunta.
Sala das Sessões, de 31 maio de 2012. – Deputado Guilherme Campos, PSD-SP.
REQUERIMENTO Nº 5.454, DE 2012
Requeiro a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados para o Dia
18 de Setembro de 2012, terça-feira, às 10h,
Em Homenagem a Epopeia Farroupilha e o
Estado do Rio Grande do Sul.
Senhor Presidente,
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Nos termos do art. 68 do Regimento Interno, requero a V. Exa. A convocação de Sessão Solene desta
Casa para o dia 18 de Setembro de 2012, terça-feira,
às 10h, em Homenagem a Epopeia Farroupilha – Revolução Farroupilha e o Estado do Rio Grande do Sul.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2012. – Deputado Giovani Cherini, PDT/RS.
DESPACHOS DO PRESIDENTE
OFÍCIOS
PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício nº 3.607/R/2012, do Supremo Tribunal
Federal. Comunicação da decisão no Mandado de Injunção nº 4.717/DF.
Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
PRESIDÊNCIA/SGM
Ofícios nº 3.611/R/2012 (MI nº 4.719/DF), e nº
3.534/R/2012 (MI nº 4.282/RJ), do Supremo Tribunal
Federal. Comunicação das decisões nos referidos
Mandados de Injunção.
Publique-se.
Em 31-5-12. – Marco Maia, Presidente.
PROPOSIÇÕES
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 177, DE 2012
(Do Sr. Junji Abe)
Acrescenta parágrafos ao art. 37 da
Constituição Federal para estabelecer data
certa para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dá outras
providências
(Devolva-se ao autor, por não conter o
número mínimo de assinaturas indicado no
inciso I do art. 60, da Constituição Federal,
combinado com o inciso I do art. 201, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Oficie-se e, após, Publique-se.)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 166, DE 2012
(Do Sr. Guilherme Mussi)
Regulamenta a alínea “a” do inciso I
do art. 54 da Constituição Federal
(Devolva-se a proposição, com base no
art. 137, §1º, inciso I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. Oficie-se ao autor e,
após, publique-se.)
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 174, DE 2012
(Do Sr. Nilson Leitão)
Estabelece a obrigatoriedade de cumprimento da programação orçamentária e de
recomposição dos valores cuja execução
for transferida para o exercício subseqüente
(Às Comissões de Finanças e Tributação
(mérito e art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD) proposição
sujeita à apreciação do Plenário regime de
tramitação: prioridade)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 178, DE 2012
(Do Sr. Rogério Carvalho)
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), para estabelecer limites ao pagamento da dívida pública e à eventuais prejuízos do Banco Central do Brasil.
(Apense-se ao PLP nº 41/2011. Proposição sujeita à apreciação do Plenário regime
de tramitação: prioridade)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 179, DE 2012
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Altera a redação do art. 18, inciso I,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 75, de
20 de maio de 1993, que “Dispõe sobre a
organização, as atribuições e o estatuto do
Ministério Público da União”
(À Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania (mérito e art. 54, RICD) proposição sujeita à apreciação do Plenário regime
de tramitação: prioridade)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 180, DE 2012
(Do Sr. Reguffe)
Proíbe a cobrança por parte de bancos e instituições financeiras de tarifas
de manutenção e anuidade de contas,
bem como os obriga o fornecimento gratuito de um pacote mínimo de serviços
aos correntistas.
(Apense-se ao PLP nº 175/2004. Proposição sujeita à apreciação do Plenário regime
de tramitação: prioridade)
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PROJETO DE LEI Nº 3.769, DE 2012
(Do Sr. Paulo Magalhães)
Dispõe sobre a legitimação dos imóveis urbanos que não possuem escrituras
públicas e dá outras providências
(Apense-se à(ao) PL nº 20/2007. Proposição sujeita à apreciação do Plenário regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.843, DE 2012
(Do Sr. Edmar Arruda)
Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para obrigar a instalação de
gerador elétrico como condição para o licenciamento dos estabelecimentos que
comercializam drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos
(Às Comissões de Seguridade Social e
Família e Constituição e Justiça e de Cidadania
(art. 54 RICD) proposição sujeita à apreciação
conclusiva pelas Comissões – art. 24 II regime
de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.868, DE 2012
(Do Sr. Eliseu Padilha)
Dispõe sobre a isenção de IPI para
laminados PET´s
(Apense-se ao PL nº 3207/2012. Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões –
art. 24 II regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.869, DE 2012
(Do Sr. Júlio Campos)
Altera a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, visando reduzir o valor das
multas tributárias de que trata o dispositivo
(Apense-se à(ao) PL nº 7230/2010. Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas
Comissões – art. 24 II regime de tramitação:
ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.870, DE 2012
(Do Sr. Guilherme Campos)
Altera a Lei nº 7.116, de 29 de agosto
de 1983, para incluir número sequencial referente a banco de dados de DNA na Carteira de Identidade; e a Lei nº 6.015, de 31
de dezembro de 1973, para incluir banco
de dados nacional dos Registros Públicos
e dá outras providências
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(Apense-se à(ao) PL nº 2705/2011. Proposição sujeita à apreciação do Plenário regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.871, DE 2012
(Do Sr. Dr. Jorge Silva)
Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados para veículos
destinados ao transporte de trabalhadores
rurais, na forma que estabelece.
(Apense-se à(ao) PL nº 6215/2005. Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas
Comissões – art. 24 II regime de tramitação:
prioridade)
PROJETO DE LEI Nº 3.872, DE 2012
(Do Sr. Valmir Assunção)
Altera o art. 15-A, do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, e dá outras
providências
(Às Comissões de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural e
Constituição e Justiça e de Cidadania (mérito
e art. 54, RICD) proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II
regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.873, DE 2012
(Do Sr. Márcio Macêdo)
Institui incentivo fiscal para projetos
ambientais e projetos culturais e artísticos de
conteúdo ecológico integrantes da programação da Conferência Internacional Rio+20.
(Apense-se à(ao) PL nº 5974/2005. Proposição sujeita à apreciação do Plenário regime de tramitação: urgência art. 155 RICD)
PROJETO DE LEI Nº 3.875, DE 2012
(Do Sr. Manato)
Altera os arts. 1.557, 1.559 e 1.560 da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código Civil, estabelecendo nova hipótese
para a anulação do casamento
(Às Comissões de Seguridade Social e
Família e Constituição e Justiça e de Cidadania
(mérito e art. 54, RICD) – art. 24, II proposição
sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II regime de tramitação: ordinária)
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PROJETO DE LEI Nº 3.876, DE 2012
(Do Sr. Antonio Bulhões)

PROJETO DE LEI Nº 3.880, DE 2012
(Do Sr. Domingos Neto)

Modifica a Lei nº 10.735, de 2003, e a
Lei nº 12.613, de 2012, incluindo a possibilidade de utilização de parcela dos recursos de que trata o caput do art. 1º da Lei
nº 10.735, de 2003, para operações em que
sejam tomadoras de recursos pessoas físicas com renda mensal de até dez salários
mínimos, desde que os valores das operações sejam direcionados para a aquisição
de materiais e equipamentos esportivos
destinados a pessoas com deficiência
(Apense-se ao PL nº 7916/2010. Proposição sujeita à apreciação do Plenário regime
de tramitação: prioridade)

Altera a redação dos arts. 186 e 944
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
– Código Civil.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (mérito e art. 54, RICD) – art.
24, II proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II regime de
tramitação: ordinária)

PROJETO DE LEI Nº 3.877, DE 2012
(Do Sr. Irajá Abreu)
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
(Às Comissões de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Finanças e Tributação (mérito e art. 54, RICD) e
Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54
RICD) – art. 24, II proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24
II regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.878, DE 2012
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)
Dispõe sobre o serviço de atendimento
telefônico ao consumidor – SAC
(Apense-se ao PL nº 2522/2007. Proposição sujeita à apreciação do Plenário regime
de tramitação: prioridade)
PROJETO DE LEI Nº 3.879, DE 2012
(Do Sr. Gabriel Guimarães)
Dispõe sobre a realização de consulta,
de forma direta, para decidir sobre a adoção de eleições diretas para escolha dos
membros da Diretoria do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil e dá
outras providências
(Apense-se à(ao) PL nº 804/2007. Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II regime de tramitação: ordinária)

PROJETO DE LEI Nº 3.881, DE 2012
(Do Sr. Danrlei de Deus Hinterholz)
Acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências, para
dispor sobre o material didático-escolar
(Apense-se ao PL nº 3088/2012. Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas
Comissões – art. 24 II regime de tramitação:
prioridade)
PROJETO DE LEI Nº 3.882, DE 2012
(Do Sr. Paulo Abi-Ackel)
Altera a Lei nº 8.001, de 13 de março
de 1990, para reduzir o percentual da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (CFEM) incidente sobre
águas minerais
(Apense-se à(ao) PL nº 4170/2008. Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.884, DE 2012
(Do Sr. Ricardo Izar)
Acrescenta o art. 249-A ao Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código
Penal, para dispor sobre crimes cometidos
com a utilização de menores de 18 anos
(Apense-se à(ao) PL nº 789/2007. Proposição sujeita à apreciação do Plenário regime
de tramitação: prioridade)
PROJETO DE LEI Nº 3.885, DE 2012
(Do Sr. Rubens Bueno)
Altera o art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências,
assegurando o cancelamento de adesão
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(Apense-se à(ao) PL nº 1593/2011. proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões – art. 24 II regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.886, DE 2012
(Do Sr. Walter Feldman)
Acrescenta o parágrafo único do art.
211 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para autorizar, com limite diferenciado
de velocidade, o trânsito de motocicletas,
motonetas e ciclomotores entre veículos em
fila, parados em razão de sinal luminoso,
cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer
outro obstáculo
(Apense-se ao PL nº 1517/2011. Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.887, DE 2012
(Do Sr. Eliene Lima)
Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 1941
– Código de Processo Penal
(Apense-se ao PL nº 2500/2011. Proposição sujeita à apreciação do Plenário regime
de tramitação: prioridade)
PROJETO DE LEI Nº 3.888, DE 2012
(Da Sra. Sandra Rosado)
Altera o art. 41 da Lei nº 11.340, de 7
de agosto de 2006, que “cria mecanismos
para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos do §8º do art.
226 da Constituição Federal, da Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra as Mulheres e da
Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados
de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher; altera o Código de Processo Penal,
o Código Penal e a Lei de Execução Penal;
e dá outras providências”
(Às Comissões de Seguridade Social e
Família e Constituição e Justiça e de Cidadania (mérito e art. 54, RICD) proposição sujeita
à apreciação do Plenário regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.889, DE 2012
(Do Sr. Audifax)
Dispõe sobre a incidência do imposto de renda sobre o pagamento de horas-extras ao trabalhador assalariado
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(Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Trabalho, de
Administração e Serviço Público; Finanças e
Tributação (mérito e art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD)
– art. 24, II proposição sujeita à apreciação
conclusiva pelas Comissões – art. 24 II regime
de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.890, DE 2012
(Do Sr. Renato Molling)
Confere ao Município de Novo Hamburgo, no Estado do Rio Grande do Sul, o
título de Capital Nacional do Calçado
(Às Comissões de Educação e Cultura e
Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54
RICD). Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II regime de
tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.891, DE 2012
(Do Sr. Lelo Coimbra)
Dispõe sobre a isenção de foros, laudêmios, taxas, cotas, aluguéis e multas
nos terrenos de marinha para maiores de
sessenta anos.
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; Finanças e Tributação
(mérito e art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD) proposição
sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.892, DE 2012
(Do Sr. Geraldo Thadeu)
Altera o § 3º do art. 158 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal
(Às Comissões de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado e Constituição e
Justiça e de Cidadania (mérito e art. 54, RICD)
proposição sujeita à apreciação do Plenário
regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.893, DE 2012
(Do Sr. Geraldo Thadeu)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
advertência sobre os riscos do consumo
excessivo de cloreto de sódio nas embalagens e recipientes que especifica

19994 Sexta-feira 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

(Às Comissões de Defesa do Consumidor; Seguridade Social e Família e Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD)
proposição sujeita à apreciação conclusiva
pelas Comissões – art. 24 II regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.894, DE 2012
(Do Sr. Onofre Santo Agostini)
Dispõe sobre a isenção de COFINS e
PIS, objetivando fomentar a indústria plástica
nacional a fabricar plásticos biodegradáveis
que possam substituir o plástico convencional
(Às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Finanças e Tributação (mérito e art. 54, RICD) e Constituição
e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD) proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas
Comissões – art. 24 II regime de tramitação:
ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.895, DE 2012
(Do Sr. Ronaldo Benedet)
Dispõe sobre a atividade de revenda
varejista de eletricidade para abastecimento de veículo automotor elétrico ou
elétrico híbrido
(Às Comissões de Minas e Energia e
Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54
RICD) – art. 24, II proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24
II regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.896, DE 2012
(Do Sr. Padre Ton)
Altera a Lei nº 6.001, de 1973, para incluir § 4º no art. 62, dispondo sobre indenização de detentores de títulos
(Apense-se à(ao) PL nº 2311/2007. Proposição sujeita à apreciação do Plenário regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.897, DE 2012
(Do Sr. Stefano Aguiar)
Isenta os doadores de sangue do pagamento de taxas de inscrição em vestibulares, exames de ordem ou suficiência
e concursos públicos.
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(Apense-se à(ao) PL nº 1.927/2011. Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II regime de tramitação: prioridade)
PROJETO DE LEI Nº 3.898, DE 2012
(Do Sr. Ângelo Agnolin)
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, a Lei
nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer sanções mais severas para aqueles
que fraudarem licitações públicas
(Apense-se ao PL nº 1525/1999. Proposição sujeita à apreciação do Plenário regime
de tramitação: prioridade)
PROJETO DE LEI Nº 3.899, DE 2012
(Da Sra. Jandira Feghali)
Institui a Política Nacional de Estímulo
à Produção e ao Consumo Sustentáveis.
(Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável; Finanças e
Tributação (mérito e art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (mérito e art.
54, RICD). Em consequência, determino a
criação de comissão especial para apreciar a
matéria, conforme art. 34, II, do RICD. Proposição sujeita à apreciação do Plenário regime
de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.901, DE 2012
(Do Sr. Pastor Eurico)
Dispõe sobre a incidência de causa
aumento de pena para o crime de roubo
(À Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania (mérito e art. 54, RICD) proposição sujeita à apreciação do Plenário regime
de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.904, DE 2012
(Do Sr. Pastor Eurico)
Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para dispor sobre a concessão de alimentação aos empregados cuja duração do trabalho for de oito horas diárias ou de quarenta
horas semanais, ou superior
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(Apense-se à(ao) PL nº 4953/2005. Proposição sujeita à apreciação do Plenário regime de tramitação: prioridade)
PROJETO DE LEI Nº 3.905, DE 2012
(Do Sr. Paulo Pimenta)
Denomina o trecho da BR 158, entre a
cidade de Santa Maria e a cidade de Rosário do Sul, como “Rodovia Dr. Mário Ortiz
de Vasconcellos”
(Às Comissões de Viação e Transportes;
Educação e Cultura e Constituição e Justiça e
de Cidadania (art. 54 ricd). Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões – art.
24 II regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE LEI Nº 3.909, DE 2012
(Do Sr. Rogério Carvalho)
Altera o art. 26, parágrafo único, da
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
incluído pela Lei nº 12.512, de 28 de outubro de 2011, para estender a isenção do
imposto de renda dos médicos residentes
aos residentes-multiprofissionais das outras áreas da saúde
(Às Comissões de Finanças e Tributação
(mérito e art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD). Proposição
sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II regime de tramitação: ordinária)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 573, DE 2012
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR nº 925/2006
MSC nº 260/2006
AV nº 374/2006
Rejeita o ato que renova a permissão outorgada à Radiodifusão Mogiana Paulista Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, no Município de Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (art. 54 RICD) proposição
sujeita à apreciação do Plenário regime de
tramitação: art. 223 – CF)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 574, DE 2012
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR nº 1.665/2009
MSC nº 729/2009
AV nº 670/2009
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Ultra FM Ltda para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Machado, Estado
de Minas Gerais
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (art. 54 RICD) proposição sujeita à apreciação conclusiva (parecer 09/90
– CCJR) regime de tramitação: art. 223 – CF)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 575, DE 2012
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)
TVR nº 2.592/2010
MSC nº 363/2010
AV nº 442/2010
Aprova o ato que outorga permissão
à Empresa de Comunicações Jatobá Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município
de Perolândia, Estado de Goiás
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (art. 54 RICD) proposição sujeita à apreciação conclusiva (parecer 09/90
– CCJR) regime de tramitação: art. 223 – CF)
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 134, DE 2012
(Do Sr. Esperidião Amin)
Altera o art. 50 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados para modificar o procedimento de apreciação da ata nas comissões.
(Apense-se ao PRC nº 80/1991. proposição sujeita à apreciação do Plenário regime
de tramitação: prioridade)
INDICAÇÃO Nº 2.948, DE 2012
(Do Sr. Edmar Arruda)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde providências
para a melhoria da situação das institui-
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ções de saúde mental do País e das políticas implementadas pela pasta ministerial
voltadas para o setor
(Publique-se. Encaminhe-se.)
INDICAÇÃO Nº 2.949, DE 2012
(Do Sr. Francisco Praciano)
Sugere à Exma. Sra. Presidente da
República a adoção de medidas legais que
permitam a extensão do benefício social
denominado “Garantia Safra” aos municípios amazônicos afetados drasticamente
e de forma sistemática, nos últimos cinco
anos, por estiagens ou por enchentes dos
rios, bem como o perdão das dívidas dos
agricultores familiares que residem nos
municípios amazônicos vitimados pelas
cheias do presente ano, decorrentes das
operações de crédito que especifica.
(Publique-se. Encaminhe-se.)
INDICAÇÃO Nº 2.950, DE 2012
(Da Sra. Sueli Vidigal)
Sugere ao Poder Executivo a disponibilização, via bancos oficiais, de linhas de
crédito com juros rebaixados para utilização em criação ou ampliação de clínicas
de recuperação de dependentes químicos
(Publique-se. Encaminhe-se.)
INDICAÇÃO Nº 2.951, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, destinação de recursos
financeiros para execução de pavimentação
asfáltica nas ruas do Município de Pariquera-Açu, localizado no estado de São Paulo
(Publique-se. Encaminhe-se.)
INDICAÇÃO Nº 2.952, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, a destinação de recursos
financeiros para a aquisição de um ônibus
visando o transporte de pacientes com câncer para tratamento em cidades vizinhas ao
Município de Socorro, localizado no estado
de São Paulo
(Publique-se. Encaminhe-se.)
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INDICAÇÃO Nº 2.953, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades, a destinação de recursos financeiros para aquisição de um rolo
compactador para otimização dos serviços
de manutenção nas ruas do Município de Joanópolis, localizado no estado de São Paulo
(Publique-se. Encaminhe-se.)
INDICAÇÃO Nº 2.954, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor
Ministro da Saúde, a destinação de recursos financeiros para a construção
de uma academia de ginástica para a
Terceira Idade no bairro Jardim Europa
no Município de Andradina, localizado
no estado de São Paulo
(Publique-se. Encaminhe-se.)
INDICAÇÃO Nº 2.955, DE 2012
(Do Sr. Alexandre Leite)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte, a destinação de recursos
financeiros para a construção da cobertura da quadra da Escola Mario Fischer no
Bairro Paiol do Meio no Município de São
Lourenço da Serra, localizado no estado
de São Paulo
(Publique-se. Encaminhe-se.)
INDICAÇÃO Nº 2.956, DE 2012
(Da Sra. Iracema Portella)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação, a realização de concurso anual de trabalhos artísticos produzidos por alunos do ensino
médio, sobre o tema da prevenção ao uso
de drogas
(Publique-se. Encaminhe-se.)
INDICAÇÃO Nº 2.957, DE 2012
(Do Sr. Junji Abe)
Sugere ao Ministro da Saúde a criação
de programa interministerial para o controle
do uso e da contaminação por chumbo na
população brasileira.
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(Publique-se. Encaminhe-se.)

(Publique-se. Encaminhe-se.)

INDICAÇÃO Nº 2.958, DE 2012
(Da Sra. Sandra Rosado)

INDICAÇÃO Nº 2.963, DE 2012
(Do Sr. Dr. Paulo César)

Sugere ao Ministério dos Transportes,
denominar João Pereira dos Santos, José
Agostinho Filgueira, Francisco Fernandes
de Souza, Raimundo Benjamim Franco e
Alcides Paula, os viadutos do Complexo Viário da Abolição, em Mossoró, Rio Grande
do Norte, entre outras providências
(Publique-se. Encaminhe-se.)
INDICAÇÃO Nº 2.959, DE 2012
(Do Sr. Assis Carvalho)
Sugere ao Ministro da Educação a criação do Instituto Federal do Sertão Piauiense, com sede da Reitoria na cidade de Oeiras
– PI. Com área de atuação nos Territórios de
Desenvolvimento Vale do Guaribas, Vale do
Canindé, Serra da Capivara, Vale dos Rios
Piauí e Itaueiras, Tabuleiros do Alto Parnaíba e Chapada das Mangabeiras
(Publique-se. Encaminhe-se.)
INDICAÇÃO Nº 2.960, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação a criação do
Curso de Educação em Saúde no Campus
da Universidade Federal do Vale do São
Francisco em Senhor do Bonfim
(Publique-se. Encaminhe-se.)
INDICAÇÃO Nº 2.961, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Sugere ao Ministro da Integração Nacional a implantação de um Polo de Desenvolvimento da CODEVASF no município
de Jacobina
(Publique-se. Encaminhe-se.)
INDICAÇÃO Nº 2.962, DE 2012
(Do Sr. Miriquinho Batista)
Sugere à Ministra da Casa Civil a inclusão de capítulo ou adendo no Manual de
Redação da Presidência da República que
trate do uso de termos com conotação racista em documentos oficiais e proposições
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Sugere ao Poder Executivo que o Ministério da Saúde inclua a vacina anti-pneumocócica no calendário vacinal para
os idosos
(Publique-se. Encaminhe-se.)
RECURSO Nº 146, DE 2012
(Do Sr. Onofre Santo Agostini)
Contra a apreciação conclusiva do
Projeto de Lei nº 142 de 2011 que “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
2006, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional e dá outras providências” e de seu apensado, Projeto de
Lei nº 629/2011
(Publique-se. Submeta-se ao Plenário.
Proposição sujeita à apreciação do Plenário)
REQUERIMENTO Nº 5.119, DE 2012
(Do Sr. Alessandro Molon)
Requer o apensamento do Projeto de
Lei n° 3.133, de 2012, de autoria do Deputado Nazareno Fonteles, ao Projeto de Lei
n° 1.557, de 1999, de autoria do Deputado
Lincoln Portela
(Indefiro, nos termos do art. 142, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
por entender que não há correlação apta a
justificar a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei nº 1.557/1999 e nº 3.133/2012. Publique-se. Oficie-se.)
REQUERIMENTO Nº 5.157, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer, nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nºs
7.535, de 2010 e 1.956, de 2011
(Indefiro, nos termos do art. 142, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
por entender que não há correlação apta a
justificar a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei nº 7.535/2010 e nº 1.956/2011. Publique-se. Oficie-se.)
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REQUERIMENTO Nº 5.178, DE 2012
(Do Sr. Paes Landim)
Requer a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nº 7.760 de 2010 com o Projeto
de Lei 4.436 de 2008
(Indefiro, nos termos do art. 142, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
por entender que não há correlação apta a
justificar a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei nº 4.436/2008 e nº 7.760/2010. Publique-se. Oficie-se.)
REQUERIMENTO Nº 5.186, DE 2012
(Do Sr. César Halum)
Requer, nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nºs
228 e 692, ambos de 2011
(Indefiro o pedido contido no Requerimento nº 5.186/2012, nos termos do art. 142,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, por entender que não há correlação apta
a justificar a apensação do PL nº 228/2011
ao PL nº 692/2011. Publique-se. Oficie-se.)
REQUERIMENTO Nº 5.245, DE 2012
(Do Sr. Wandenkolk Gonçalves)
Requer aprovação de Voto de Louvor
pelos 18 anos de emancipação do Município de Canaã dos Carajás, no Pará.
(Publique-se. Oficie-se. Arquive-se.)
REQUERIMENTO Nº 5.281, DE 2012
(Da Comissão de Viação e Transportes)
Requer a retirada do Requerimento nº
4.891, de 2012, que pede a apensação do
Projeto de Lei n° 23, de 2011, ao Projeto de
Lei n° 5017, de 2009.
(Defiro a retirada do Requerimento nº
4.891/2012, de autoria do Deputado Washington Reis, nos termos do art. 104, c/c o art. 114,
V, do RICD. Publique-se.)
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RICD,
a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI
Nº 1.928/2011 (Adrian) – Altera a Lei nº 12.305,
de 2 de agosto de 2010, estabelecendo condições para
a incineração de resíduos sólidos.
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Brasília, 31 de maio de 2012. – Marco Maia,
Presidente.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
ARQUIVE-SE, nos termos do § 4º do artigo 58
do RICD, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI
Nº 6.182/2009 (Mauro Nazif) – Autoriza o Poder
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Seringueiras, no Estado de Rondônia.
Brasília, 31 de maio de 2012. – Marco Maia,
Presidente.

COMISSÕES
ATA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Vigésima Oitava Reunião Ordinária,
realizada em 30 de maio de 2012
Às dez horas e quarenta e dois minutos do dia
trinta de maio de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com
a presença dos Senhores Deputados Ricardo Berzoini – Presidente; Alessandro Molon, Fabio Trad e Luiz
Carlos – Vice-Presidentes; Alceu Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio Bulhões, Armando
Vergílio, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia,
Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna Furlan,
Cândido Vaccarezza, Danilo Forte, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, Dr. Ubiali, Eduardo Cunha, Eliseu
Padilha, Esperidião Amin, Fábio Ramalho, Felipe Maia,
Félix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, Henrique Oliveira, Jerônimo Goergen, João Campos, João Paulo Cunha, Jorginho Mello, José Mentor,
José Nunes, Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Luiz
Couto, Luiz Pitiman, Marçal Filho, Mauro Benevides,
Mendonça Filho, Mendonça Prado, Nelson Pellegrino,
Odair Cunha, Onofre Santo Agostini, Onyx Lorenzoni, Osmar Serraglio, Pastor Marco Feliciano , Paulo
Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, Ronaldo
Fonseca, Sandra Rosado, Valtenir Pereira, Vicente
Arruda, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Vilson Covatti e Zenaldo Coutinho – Titulares; Assis Melo, Bernardo Santana de Vasconcellos, Cida Borghetti, Dal-
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va Figueiredo, Daniel Almeida, Décio Lima, Dilceu
Sperafico, Dr. Carlos Alberto, Edmar Arruda, Efraim
Filho, Eli Correa Filho, Francisco Escórcio, Gabriel
Guimarães, Gonzaga Patriota, Gorete Pereira, Hugo
Leal, Jaime Martins, João Dado, João Magalhães,
Laercio Oliveira, Laurez Moreira, Lourival Mendes,
Luiz Noé, Marcelo Aguiar, Márcio Macêdo, Marcos
Rogério, Mauro Lopes, Nazareno Fonteles, Odílio
Balbinotti, Pauderney Avelino, Renan Filho, Ricardo
Tripoli, Roberto Teixeira, Romero Rodrigues, Rosane
Ferreira, Sandro Alex, Sérgio Moraes e Silas Câmara – Suplentes. Compareceu também o Deputado
André Figueiredo, como não-membro. Deixaram de
comparecer os Deputados Carlos Bezerra, Evandro
Milhomen, João Paulo Lima, Marcos Medrado, Maurício Quintella Lessa, Paes Landim e Roberto Freire.
O Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação as Atas da vigésima sétima reunião de Audiência Pública e da vigésima oitava reunião
ordinária realizadas em vinte e nove e trinta de maio,
respectivamente. O Deputado Arnaldo Faria de Sá
requereu dispensa da leitura das Atas. Em votação,
as Atas foram aprovadas. EXPEDIENTE: 1 – Ofício
do Senhor Deputado Luiz Carlos justificando ausência da reunião do dia vinte e três de maio, em razão
de audiência no Ministério da Defesa; 2 – Ofício do
Senhor Deputado Félix Mendonça Júnior justificando
ausência da reunião do dia vinte e quatro de maio,
em razão de compromissos político-partidários; 3 –
Ofício da Associação Brasileira a Indústria de Máquinas e Equipamentos e do Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas, solicitando a não apreciação,
no momento, do Projeto de Lei Complementar nº 8,
de 2003, que “Regulamenta o inciso I do art. 7º da
Constituição Federal, que protege a relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa”; 4 – Ofício do Senhor Deputado Odair Cunha
justificando ausência das reuniões dos dias vinte e
cinco e vinte e seis de abril e dois, três, oito quinze,
vinte e dois e vinte e quatro de maio, em razão dos
trabalhos desempenhados na relatoria da CPMI que
Investiga Práticas Criminosas Desvendadas pelas
Operações “Vegas” e “Monte Carlo”, da Polícia Federal; 5 – Ofício do Senhor Líder do PPS Deputado Rubens Bueno justificando ausência do Deputado Roberto Freire da reunião dos dias vinte e nove e trinta
de maio, em razão de compromissos políticos. ORDEM
DO DIA: Foi solicitada inversão de pauta para apreciação dos itens cinquenta e cinco, onze, vinte e qua-
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tro, trinta, treze, vinte e sete, dez, quarenta e dois,
cinquenta e nove, sessenta, cinquenta e dois e dezenove. Foram os requerimentos aprovados pelo plenário da Comissão. O Deputado José Mentor apresentou ao plenário os nomes dos convidados para a
Audiência Publica a ser realizada dia cinco de junho,
para debater o PL 113, de 2003, que “Dispõe sobre
o repatriamento de recursos depositados no exterior”
e o PL 5.228, de 2005, que “Institui anistia fiscal sobre a legalização ou o repatriamento de recursos
mantidos no exterior não declarados e extingue a
punibilidade dos delitos a eles relativos”, a requerimento dos Deputados José Mentor, Arnaldo Faria de
Sá, Eduardo Cunha, João Magalhães e Hugo Leal.
Convidados: GILSON DIPP – Superior Tribunal de
Justiça; ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS – Associação Nacional dos Procuradores da República; RICARDO ANDRADE SAADI – Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional; GABRIEL WEDY – Associação dos Juízes
Federais do Brasil; RICARDO LIAO – Departamento
de Repressão de Ilícitos do Banco Central; PEDRO
DELARUE TOLENTINO FILHO – Sindicato Nacional
dos Auditores Fiscais; FERNANDO FRAGOSO – Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros; CID
HERÁCLITO DE QUEIROZ – Advogado; ANDRÉ
MARTINS DE ANDRADE – Advogado; ANTÔNIO
CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA – Advogado e HAMILTON DIAS DE SOUZA – Advogado. Não havendo
mais sugestões, foram aprovados os nomes dos convidados. O Presidente informou haver sobre a Mesa
diversos requerimentos de retirada de pauta do item
7 – Redação Final do Projeto de Lei 7.672/10, mas
que o retiraria de ofício por haver Questão de Ordem
pendente de resposta na Mesa da Câmara. O Presidente informou que havia sobre a Mesa requerimento, de autoria do Deputado Marcos Rogério, de inclusão em pauta do PL 6.127/09. O Deputado Marcos
Rogério encaminhou favoravelmente. O Deputado
Osmar Serraglio encaminhou contrariamente. O Deputado André Figueiredo usou da palavra como líder.
Após orientação das bancadas, foi realizada a votação nominal. Votaram sim os Deputados Alessandro
Molon, João Paulo Cunha, José Mentor, Luiz Couto,
Ricardo Berzoini, Vicente Cândido, Alceu Moreira,
Arthur Oliveira Maia, Danilo Forte, Eliseu Padilha,
Fabio Trad, Mauro Benevides, Bonifácio de Andrada,
Bruna Furlan, Jorginho Mello, Zenaldo Coutinho, Vilson Covatti, Felipe Maia, Mendonça Prado, Anthony
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Garotinho, Herique Oliveira, Vicente Arruda, Vieira da
Cunha, Arnaldo Faria de Sá, João Campos, Pastor
Marco Feliciano, Francisco Araújo, Onofre Santo Agostini, Paulo Magalhães, Marçal Filho, Márcio Macêdo,
Mauro Lopes, Efraim Filho, Marcos Rogério, Sandro
Alex, Hugo Leal e Marcelo Aguiar. Votou não o Deputado Osmar Serraglio. Encerrada a votação, o Senhor Presidente proclamou o resultado: foram computados trinta e oito votos, sendo trinta e sete favoráveis e um contrário. Foi aprovado o requerimento.
1 – PROJETO DE LEI Nº 6.127/09 – do Senado Federal – Cristovam Buarque – (PLS 392/2008) – que
“inclui, entre os servidores que desenvolvem atividades exclusivas de Estado, os servidores do Plano de
Carreira e Cargos da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)”. RELATOR: Deputado
ARNALDO FARIA DE SÁ. PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com substitutivo;
e pela antirregimentalidade das emendas apresentadas nesta Comissão. O Deputado Sarney Filho apresentou voto em separado em 16/11/2010. Lido o
Parecer, discutiram a matéria os Deputados Marcos
Rogério, Osmar Serraglio, Mendonça Prado, Efraim
Filho, João Campos, Onofre Santo Agostini, Nazareno Fonteles, Vicente Arruda, Danilo Forte, Fabio Trad,
Ricardo Berzoini, André Figueiredo, Lourival Mendes,
Marçal Filho, Anthony Garotinho, Vicente Cândido e
Arnaldo Faria de Sá. Em votação, foi aprovado o Parecer contra os votos dos Deputados Luiz Couto e
Osmar Serraglio. O Deputado Décio Lima e Arnaldo
Faria de Sá solicitaram verificação de votação. O PT
declarou-se em obstrução. O Presidente procedeu à
chamada nominal. Votaram sim os Deputados Alceu
Moreira, Arthur Oliveira Maia, Danilo Forte, Fabio Trad,
Mauro Benevides, Bonifácio de Andrada, Bruna Furlan, Jorginho Melo, Luiz Carlos, Esperidião Amin,
Vilson Covatti, Felipe Maia, Mendonça Filho, Mendonça Prado, Anthony Garotinho, Dr. Ubiali, Félix
Mendonça Júnior, Arnaldo Faria de Sá, João Campos,
Pastor Marco Feliciano, Francisco Araújo, José Nunes, Onofre Santo Agostini, Marçal Filho, Mauro Lopes, Efraim Filho, Marcos Rogério, Sandro Alex, Sérgio Moraes, Marcelo Aguiar e Lourival Mendes. Votou
não o Deputado Décio Lima. Abstiveram-se de votar
os Deputados Eliseu Padilha, Osmar Serraglio e Vicente Arruda. Encerrada a votação, o Senhor Presidente proclamou o resultado: foram computados trinta e cinco votos, sendo trinta e um favoráveis, um
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contrário e três abstenções. Foi aprovado o Parecer
com Complementação de Voto. O Deputado Sarney
Filho apresentou voto em separado. O Presidente informou que havia sobre a Mesa requerimento, de
autoria do Deputado Efraim Filho, de inclusão em
pauta do PDC 1.002/03, sobre realização de plebiscito para redução da maioridade penal. O Deputado
Efraim Filho encaminhou favoravelmente. O Deputado Luiz Couto encaminhou contrariamente. Após
orientação de bancadas, foi realizada a votação nominal. O PT declarou-se em obstrução. Votaram sim
os Deputados Alceu Moreira, Arthur Oliveira Maia,
Eliseu Padilha, Fabio Trad, Bonifácio de Andrada,
Bruna Furlan, Jorginho Mello, Luiz Carlos, Paulo Maluf, Vilson Covatti, Felipe Maia, Mendonça Filho, Vicente Arruda, Dr. Ubiali, Félix Mendonça Júnior, João
Campos, Pastor Marco Feliciano, Francisco Araújo,
José Nunes, Onofre Santo Agostini, Marçal Filho,
Renan Filho, Efraim Filho, Marcos Rogério, Sandro
Alex, Gorete Pereira, Marcelo Aguiar e Lourival Mendes. Votaram não os Deputados Osmar Serraglio,
Zenaldo Coutinho, Jaime Martins e Paulo Magalhães.
Encerrada a votação, o Senhor Presidente proclamou
o resultado: foram computados trinta e dois votos,
sendo vinte e oito favoráveis e quatro contrários. Não
havendo quórum regimental, o Senhor Presidente
encerrou a reunião às doze horas e sete minutos,
antes convocando reunião ordinária, para a próxima
quinta-feira, trinta e um de maio, às dez horas, para
apreciar itens remanescentes desta pauta e, ainda,
o PLP 114/11 E, para constar, eu, Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Ricardo Berzoini, e publicada no Diário da Câmara
dos Deputados.
DESIGNAÇÃO
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa
DESIGNAÇÃO DE RELATOR
Designo relator da seguinte proposição o senhor
Deputado Valdir Colatto.
PL nº 3.835/2012 – do Sr. Bohn Gass – que “Dispõe sobre as áreas consolidadas em áreas de preservação permanente e em áreas de reserva legal, e dá
outras providências. Apensado o PL nº 3846/2012”.
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Em 31 de maio de 2012. – Deputado Raimundo
Gomes de Matos, Presidente.
PARECERES
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42-A, DE 2011
(Da Sra. Sueli Vidigal e outros)
Inclui inciso ao art. 7º da Constituição Federal, a fim de tornar a qualificação profissional um direito do trabalhador; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania,
pela admissibilidade (relator: DEP. VIEIRA DA CUNHA).
Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
Publicação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
I – Relatório
A proposta em epígrafe acrescenta inciso ao art. 7º
da Constituição Federal para incluir entre os direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais a qualificação profissional.
Em fundamenta justificação, a Deputada Sueli Vidigal, primeira signatária da PEC em análise, informa
que a taxa de desocupação no Brasil, em dezembro de
2010, foi estimada em 5,3% da População Economicamente Ativa, segundo Pesquisa Mensal de Emprego da
Fundação do IBGE. Ressalta, porém, que este número
poderia ser ainda menor, próximo ao pleno emprego,
se não faltasse qualificação profissional aos trabalhadores brasileiros. Qualificação essa relacionada tanto
às atividades de alta tecnologia, quanto às atividades
de menor conhecimento científico, como as profissões
de padeiro, pedreiro e costureira, entre outras.
Esclarece que “a falta de qualificação em nosso
País, por incrível que pareça, não resulta da insuficiência de recursos, pois, segundo reportagem do site R7
Notícias, o secretário municipal do Trabalho, Marcos
Cintra, afirmou que, somente na cidade de São Paulo,
neste ano os investimentos em capacitação profissional
serão ampliados de R$6 milhões para R$20 milhões. A
maior parte dos recursos virá do Ministério do Trabalho,
por intermédio do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), mas haverá também subsídio da Prefeitura”.
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Por fim, acredita que a inclusão da qualificação
profissional entre os direitos do trabalhador permitirá
que este direito seja reclamado tanto administrativamente, através de exigências por políticas públicas,
como judicialmente.
É o relatório.
II – Voto do Relator
À Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania cabe apreciar as propostas em exame apenas
sob o aspecto da admissibilidade, conforme determina
a alínea b, inciso IV, art. 32, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
A proposta de emenda à Constituição em exame
atende aos requisitos constitucionais do § 4.º, art. 60,
não se vislumbrando em suas disposições nenhuma
tendência para abolição da forma federativa do Estado,
do voto direto, secreto, universal e periódico, da separação dos Poderes ou dos direitos e garantias individuais.
Não se verificam, também, quaisquer incompatibilidades entre a alteração que se pretende fazer e
os demais princípios e normas fundamentais que alicerçam a Constituição vigente.
O País não se encontra sob estado de sítio, estado
de defesa e nem intervenção federal (§ 1.º, art. 60, CF).
A matéria tratada na proposta não foi objeto de
nenhuma outra que tenha sido rejeitada ou tida por
prejudicada na presente sessão legislativa, não se
aplicando, portanto, o impedimento de que trata o §
5.º, art. 60, do texto constitucional.
A exigência de subscrição por no mínimo um
terço do total de membros da Casa (inciso I, art. 60,
CF) foi observada, contando a proposta com 202 assinaturas válidas.
No que se refere à técnica legislativa, será necessária a inclusão da expressão “(NR)” ao final do
dispositivo constitucional modificado. No entanto, a
Comissão Especial a ser criada para apreciação da
matéria será o foro adequado para esta alteração.
Isto posto, o voto é no sentido da admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição de nº 42,
de 2011.
Sala da Comissão, 19 de outubro de 2011. – Deputado Vieira da Cunha, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Cons-
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tituição nº 42/2011, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Vieira da Cunha.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fabio Trad
e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu Moreira, Anthony
Garotinho, Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Bonifácio
de Andrada, Bruna Furlan, Carlos Bezerra, Danilo Forte,
Delegado Protógenes, Dr. Grilo, Dr. Ubiali, Esperidião Amin,
Fábio Ramalho, Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, Henrique Oliveira, Jerônimo
Goergen, João Paulo Cunha, João Paulo Lima, Jorginho
Mello, Jutahy Junior, Leonardo Picciani, Luiz Couto, Luiz
Pitiman, Marçal Filho, Marcos Medrado, Maurício Quintella
Lessa, Mauro Benevides, Mendonça Filho, Onofre Santo
Agostini, Osmar Serraglio, Paes Landim, Pastor Marco
Feliciano , Paulo Magalhães, Paulo Maluf, Roberto Freire,
Ronaldo Fonseca, Vicente Candido, Vieira da Cunha, Vilson Covatti, Alexandre Leite, Cesar Colnago, Décio Lima,
Efraim Filho, Eli Correa Filho, Francisco Escórcio, Geraldo
Simões, Gonzaga Patriota, Jaime Martins, Laurez Moreira,
Liliam Sá, Marcelo Aguiar, Mauro Lopes, Nazareno Fonteles, Odílio Balbinotti, Roberto Teixeira e Silas Câmara.
Sala da Comissão, 15 de maio de 2012. – Deputado Ricardo Berzoini, Presidente.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 111-B, DE 2011
(Da Sra. Dalva Figueiredo e outros)
Altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania,
pela admissibilidade (relator: DEP. EVANDRO
MILHOMEN); e da Comissão Especial, pela
admissibilidade das Emendas nºs 1/2012 e
2/2012 e, no mérito, pela aprovação desta,
com substitutivo, e pela rejeição das duas
emendas apresentadas na Comissão. (relator: DEP. LUCIANO CASTRO).
Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário
Publicação do Parecer da 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
EMENDA ADITIVA Nº 1, DE 2012
É acrescido ao art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, alterado no artigo primeiro da pro-
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posição em epígrafe, o parágrafo 3º, com a seguinte
redação:
“Art. 31. .....................................................
..................................................................
§ 1º ........................................................
..................................................................
§ 2º ...........................................................
..................................................................
§ 3º Inclui-se no enquadramento de que
trata o caput e no disposto no parágrafo segundo
os empregados do extinto Banco de Roraima,
criado pela Lei nº 5.476, de 24 de julho de 1968,
que foram demitidos de seus cargos e funções
por motivo da extinção do órgão e cujo vínculo
funcional tenha sido reconhecido por força da Lei
nº 9.626, de 8 de abril de 1998.” (NR)
Justificação
O processo de extinção do Banco de Roraima
possui uma peculiaridade que merece ser levada em
conta. Foi iniciado antes da lei que disciplinou a privatização das empresas estatais e já estava em curso
quando, por força de legislação posterior, determinou-se
a submissão de seus termos ao diploma que normatiza a venda de companhias de propriedade do Estado.
Não foi possível aplicar-lhes, então, o que determina o art. 27 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990,
cujos efeitos ocorrerão, por fim, junto a esses empregados, quando levado a termo o justo enquadramento
desses no órgão ou entidade federais aptos a absorver
os serviços que antes prestavam ao banco liquidado.
Em Roraima, alcançou inegável amplitude a solidariedade da população com a situação dos bancários
contemplados pela presente emenda. Não há quem
compreenda as razões pelas quais não se resolve
o assunto, tendo em vista tratar-se de problema que
causa impacto de expressiva monta na frágil economia do Estado. Os esforços dos cidadãos roraimenses
certamente se voltarão para a aprovação da presente
emenda como forma de equacionar o drama vivido
pelos servidores do extinto Banco de Roraima, muitos deles dispensados da companhia, por força da
liquidação decretada pelo Banco Central, em idade
avançada, na qual já não poderiam obter recolocação
no mercado de trabalho. Há que se promover a superação definitiva da verdadeira chaga social resultante
da liquidação do Banco de Roraima.
São esses os motivos que justificam a acolhida
da presente proposição, para cuja tramitação pede-se o valioso e indispensável apoio dos nobres Pares.
Sala das Sessões, de de – Deputado Jhonatan
de Jesus.
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EMENDA Nº 2, DE 2012
Dê-se ao art. 1º da Proposta de Emenda à Constituição a seguinte redação:
Art. 1º O artigo 31 da Emenda Constitucional nº
19, de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 31. Os servidores públicos federais
da administração direta e indireta, os servidores
municipais e os integrantes da carreira policial
militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e
de Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas funções
prestando serviços àqueles ex-Territórios na
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data em que foram transformados em Estados,
bem como os servidores e os policiais militares aprovados em concurso público realizados
pelos governos dos Estados do Amapá e de
Roraima no período entre a transformação e
a efetiva instalação desses Estados, no exercício de 1993, e, ainda, os servidores nesses
Estados com vínculo funcional já reconhecido pela União, constituirão, mediante opção,
quadro em extinção da administração federal,
vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias.”
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Justificação
O texto original da PEC definiu como termo o mês
de outubro de 1993. Essa data excluiu injustamente
uma parcela de servidores da segurança pública que,
não obstante terem prestado concurso no ano de 1993,
somente foram empossados em 1994 e 1995. A modificação que estamos propondo, no mesmo espírito
que norteou a elaboração da PEC, faz justiça a esses
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servidores. Corrobora o presente pleito o fato de a
remuneração daqueles servidores terem sido pagas
pelas mesmas rubricas que os servidores da União e
policiais civis aprovados no concurso de 1991.
Por esta razão, pedimos o indispensável apoio de
nossos Pares para a modificação proposta.
Sala da Comissão, de de 2012. – Deputada Fátima
Pelaes.
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I – Relatório
A Proposta de Emenda nº 111, de 2011, cuja
primeira signatária é a Deputada Dalva Figueiredo, do
Partido dos Trabalhadores do Amapá, fundamentalmente, dá nova redação ao art. 31 de Emenda nº 19, de
1998, o qual passaria a viger com a seguinte redação:
“Art. 31 Os servidores públicos federais
da administração direta e indireta, os servidores
municipais e os integrantes da carreira policial
militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e
de Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas funções
prestando serviços àqueles ex-Territórios na
data em que foram transformados em Estados,
bem como os servidores e os policiais militares admitidos regularmente pelo governo dos
Estados do Amapá e de Roraima no período
entre a transformação e a efetiva instalação
desses Estados, em outubro de 1993 e, ainda, os servidores nesses Estados com vínculo
funcional já reconhecido pela União, constituirão, mediante opção, quadro em extinção da
administração federal, vedado o pagamento, a
qualquer título, de diferenças remuneratórias.
§ 1º Os integrantes da carreira policial
militar a que se refere o caput continuarão
prestando serviços aos respectivos Estados,
na condição de cedidos, submetidos às disposições estatutárias a que estão sujeitas as
corporações das respectivas Policias Militares,
observadas as atribuições de função compatíveis com seu grau hierárquico e o direito às
devidas promoções.
§ 2º Os servidores a que se refere o caput
continuarão prestando serviços aos respectivos
Estados, na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional.”
Esse dispositivo, oferecido pela Proposta, traz
algumas modificações ao texto do art. 31 da Emenda
nº 19, de 1998. Para maior clareza, transcrevo, a seguir, o seu atual texto:
“Art. 31. Os servidores públicos federais
da administração direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira
policial militar dos ex-Territórios Federais do
Amapá e de Roraima, que comprovadamente
encontravam-se no exercício regular de suas
funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em
Estados; os policiais militares que tenham sido
admitidos por força de lei federal, custeados
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pela União; e, ainda, os servidores civis nesses
Estados com vínculo funcional já reconhecido
pela União, constituirão quadro em extinção da
administração federal, assegurados os direitos
e vantagens inerentes aos seus servidores,
vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias.
§ 1º Os servidores da carreira policial
militar continuarão prestando serviços aos
respectivos Estados, na condição de cedidos,
submetidos às disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações das
respectivas Polícias Militares, observadas as
atribuições de função compatíveis com seu
grau hierárquico.
§ 2º Os servidores civis continuarão prestando serviços aos respectivos Estados, na
condição de cedidos, até seu aproveitamento
em órgão da administração federal.”
O conteúdo de inovação da nova Proposta, considerando que a norma legal é digna desse nome desde
que inove no universo jurídico, criando um novo conteúdo legal de obrigações que vinculem os seus destinatários, é dado, basicamente pelo seguinte trecho
que se acrescenta à norma já vigente:
“bem como os servidores e os policiais
militares admitidos regularmente pelo governo
dos Estados do Amapá e de Roraima no período entre a transformação e a efetiva instalação
desses Estados, em outubro de 1993 e (...)”.
Esses servidores que a Proposta visa a “federalizar” não estavam presentes na Proposta de Emenda
à Constituição que culminou na Emenda à Constituição nº 19, de 1998.
O art. 2º da Proposta apenas repete, em outros
termos, a parte inicial do caput do art.31 da Emenda
nº 19, de 1998, e também do caput própria Proposta
de Emenda nº 111, de 2011, de modo a reconhecer
o vínculo funcional com a União dos servidores regularmente admitidos nos quadros dos Municípios integrantes dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima, em
efetivo exercício na data de transformação desses ex-Territórios em Estados. Ele faz, porém, uma expansão,
ao incluir também os servidores da mesma categoria
do ex-Território de Rondônia, e aqui a sua inovação.
O art. 3º da Proposta em exame visa a assegurar
aos integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia os mesmos
soldos, adicionais, vantagens e direitos remuneratórios
concedidos aos policiais militares do Distrito Federal.
Como se sabe, à União cumpre organizar e manter a
polícia civil, militar e corpo de bombeiros do Distrito
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Federal, na forma do art. 21, XIX, da Constituição da
República. A PEC nº 111, de 2011, visa, portanto, a
conceder aos policiais militares dos ex-Territórios do
Amapá, de Roraima e de Rondônia o mesmo perfil
remuneratório alcançado pelos policiais militares do
Distrito Federal, categoria que lhes é similar e que está
sob a responsabilidade da União.
O art. 4º visa, por sua vez, a assegurar aos servidores dos ex-Territórios, incorporados no quadro de
extinção, o enquadramento em cargos de atribuições
equivalentes ou assemelhadas, para evitar a geração
de padrões distinto de remuneração ao enquadrar categorias idênticas ou assemelhadas servindo à mesma
entidade, no caso, à União.
O quinto artigo estabelece prazo de cento e oitenta dias para que os servidores possam optar pelo
enquadramento no quadro em extinção da União, referido no caput do art. 31, segundo a nova redação
proposta. O sexto dá prazo à União para regulamentar
a nova Emenda à Constituição e também o fixa em
cento e oitenta dias. O sétimo cuida do enquadramento
dos policiais civis dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia em um mesmo quadro. O oitavo
trata do enquadramento dos funcionários admitidos
pela União nas carreiras vinculadas à tributação, à
arrecadação e à fiscalização, e cedidos aos ex-Territórios. O nono artigo cuida da transferência para a
União da folha de inativos, gerada entre outubro de
1988 e outubro de 1993.
E, por fim, o décimo artigo veda o pagamento
de indenizações e ressarcimentos, de qualquer espécie, referente aos períodos anteriores à publicação
da Emenda.
Em 15 de dezembro de 2011, a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou o parecer
do Deputado Evandro Milhomen pela admissibilidade
da PEC nº 111, de 2011.
Em 11 de abril do corrente ano, foi instalada esta
Comissão Especial, a qual aprovou dois requerimentos. O primeiro deles, de autoria da Deputada Dalva
Figueiredo, tratou da realização de debate no Estado
do Amapá sobre a matéria da Proposta. O segundo,
cujo primeiro signatário é o Deputado Francisco Araújo,
cuidou de debate similar em Roraima.
No prazo regimental, foram apresentadas duas
Emendas perante essa Comissão Especial. A primeira
delas, que tem como primeiro signatário o Deputado
Jhonatan de Jesus, propõe incluir no enquadramento de
que trata essa Proposta de Emenda à Constituição os
empregados do extinto Banco de Roraima. A segunda
Emenda, cuja primeira signatária é a Deputada Fátima
Pelaes, inclui no texto da Proposta os servidores policiais que, embora tenham sido aprovados em concurso

Junho de 2012

público no ano de 1993, somente foram empossados
nos anos posteriores.
É o Relatório.
II – Voto do Relator
A Proposta de Emenda à Constituição nº 111,
de 2011, constitui um avanço em relação ao proposto
anteriormente pela PEC nº 213/07, também por mim
relatada, e pela PEC nº 516/10, do Senado Federal.
Essa nova Proposta visa a estabelecer, concretamente, isonomia de tratamento, nos termos do art.
14, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, entre os ex-Territórios Federais do Amapá, de
Roraima e de Rondônia, transformados em Estados,
no que tange aos critérios utilizados para a transposição de seus servidores para quadro em extinção da
União, bem como estabelecer alguns parâmetros para
esse enquadramento.
Em função da aprovação dos requerimentos do
Deputado Francisco Araújo e da Deputada Dalva Figueiredo, foram realizadas duas audiências públicas
nos Estados de Roraima e do Amapá para ouvir os
diversos segmentos alcançados pela PEC nº 111,
de 2011, bem como debater seus pontos mais relevantes. A primeira delas, em Boa Vista, no dia 18 de
maio de 2012, e a segunda e Macapá, no dia 21 de
maio de 2012.
Na oportunidade, este Relator ouviu e fez ponderações aos diversos participantes e oradores inscritos
que colocaram suas dúvidas, sugestões e críticas. Todos tiveram o tempo de 3 minutos para exporem seus
pensamentos, que foram fundamentais para elaboração do texto final deste Parecer.
Os pontos que mereceram uma análise mais detida nesse Voto são: a data-termo para o enquadramento
dos servidores, considerando os critérios aplicados à
transformação em Estado do ex-Território de Rondônia, na forma do § 2º do art. 14 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; a vedação de pagamentos
retroativos em função do enquadramento; e a garantia da regulamentação do enquadramento pela União.
A principal alteração da PEC nº 111, de 2011, é
a transferência para a União dos servidores do Amapá
e de Roraima, que tenham sido admitidos regularmente no serviço público entre a data de criação desses
Estados, em 5 de outubro de 1988 e data de sua instalação, em outubro de 1993.
Uma questão que se põe sempre é por que a
data-termo de outubro de 1993, se tais Territórios foram convertidos em Estados na data de sua criação,
e a sua instalação, na forma do art. 14 do ADCT, deveria ocorrer na data da posse de seus primeiros governadores eleitos?
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A resposta a essa questão parece-me, na condição de Relator, essencial para garantir a transparência
do processo legislativo da presente Proposta de Emenda à Constituição. Entendo que tal resposta se baseia
em dois parâmetros: um é de ordem constitucional; o
outro, de ordem jurisprudencial.
O art. 14 do ADCT, em seu § 2º, assim dispõe:
“Art. 14...................................................
...............................................................
§ 2º Aplicam-se à transformação e instalação dos Estados de Roraima e Amapá as
normas e os critérios seguidos na criação do
Estado de Rondônia, respeitado o disposto na
Constituição e neste Ato.”
A propósito, cabe citar a argumentação da primeira signatária desta Proposta de Emenda à Constituição, a qual, com muita precisão, descreveu as razões
histórias, técnicas e jurídicas que embasam o marco
temporal de outubro de 1993 como termo para o direito
ao enquadramento proposto:
“Os servidores oriundos do ex-Território
de Rondônia, sentindo-se prejudicados pela
lacuna de um texto constitucional que também
os contemplassem, iniciaram um movimento
para apresentação de uma Proposta de Emenda a Constituição destinada a protegê-los de
decisões arbitrárias. Para uma melhor intelecção dos motivos que deram origem ao texto
da Emenda Constitucional nº 60/2009, aplicada aos servidores de Rondônia, é forçoso
esclarecer que o processo de transformação
e instalação do referido Estado teve início em
1981 e se estendeu até março de 1987.
As ações levadas a efeito pelos servidores
e por representantes de entidades de classe tiveram como resultado a elaboração da Proposta de
Emenda a Constituição nº 483/2005, que foi aprovada no plenário das duas Casas Legislativas e
no ano de 2009 foi promulgada como Emenda
Constitucional nº 60, a qual foi regulamentada
pelos artigos 85 a 102, da Lei nº 12.249, de 2010
e pelo Decreto nº 7.514, de 2011.
A Emenda Constitucional nº 60/2009 estabeleceu um marco temporal, que compreende o período de 1981 até 1987, também
denominado de fase de instalação, durante o
qual o Governo de Rondônia, para garantir a
continuidade dos serviços públicos, contratou
servidores, com a chancela da União, os quais
foram remunerados mediante repasse de recursos do Tesouro Nacional, e que, por força do
referido dispositivo Constitucional, estão tam-
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bém em processo de incorporação ao quadro
em extinção da administração pública federal.
A Emenda Constitucional n.º 60, além de
estabelecer um marco temporal de cinco anos,
como sendo o período de tempo necessário
à efetiva instalação do Estado de Rondônia,
teve também o propósito de assegurar o direito
ao enquadramento no quadro em extinção do
governo federal aos servidores contratados pelos municípios do então Território de Rondônia
que se encontravam em exercício na data da
edição da Lei Complementar n.º 41/81.
Consoante dispõe o artigo 14, parágrafo
2º-ADCT, da Constituição de 1988, que manda
aplicar ao processo de criação dos Estados do
Amapá e de Roraima, as mesmas regras disciplinadoras da criação do Estado de Rondônia, é
mister concluir que a solução para os problemas
administrativos e jurídicos que envolvem os servidores remanescentes dos Estados do Amapá
e Roraima deve seguir a mesma lógica adotada
para o Estado de Rondônia, que teve em seu
favor a promulgação da Emenda Constitucional
nº 60/2009. Isto posto, resta conceber a possibilidade de aprovação no Congresso Nacional
de uma Proposta de Emenda a Constituição
que confira aos servidores federais do Amapá
e de Roraima o mesmo tratamento dado aos
servidores federais de Rondônia.”
Em sede de ordem jurisprudencial, é importante
frisar que o disposto no § 1º do art. 14 do ADCT, que
aponta para 1º de janeiro de 1991 como a data de
instalação dos Estados – data de posse dos primeiros
Governadores eleitos – não pode ser interpretado literalmente, mas deve ser interpretado sob o prisma da
capacidade de o novo ente federado exercer, por órgãos próprios, a totalidade dos poderes que lhe confere
a Constituição. Esse foi o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, ao apreciar a Ação Originária AO-MC
97/DF, publicada no DJU de 02 de abril de 1993, da
qual transcrevo parte da ementa:
“O aperfeiçoamento da conversão de
um Território Federal em Estado-membro, na
plenitude de seu status constitucional, não é
um fato instantâneo – unico actu perficiuntur:
é o resultado de um processo mais ou menos
complexo, que se inicia com o ato de criação,
mas somente se exaure quando o novo Estado
puder exercer por órgãos próprios a plenitude
dos poderes que lhe confere a Constituição da
República, no que se traduz a plena assunção
de sua autonomia.”
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Com esse parâmetro jurisprudencial, este relator considera resolvida a questão da data-termo em
outubro de 1993.
Outro ponto que vale aqui destacar é a vedação
do pagamento, a qualquer título, em virtude das alterações promovidas por esta Emenda Constitucional,
de ressarcimentos, remunerações ou indenizações,
referentes a períodos anteriores à data do enquadramento proposto. Esse dispositivo é essencial para
manter o impacto financeiro da Proposta dentro de
margens razoáveis.
Uma preocupação dos servidores que pretendem
optar pelo enquadramento, nos termos da Emenda proposta, é a não autoaplicabilidade do dispositivo, pois há
a necessidade da edição de atos regulamentadores por
parte da União. A Proposta original fixa prazo máximo
de cento e oitenta dias, a partir do encerramento do
prazo de opção, para a União regulamentar o enquadramento. Por uma questão de lógica, a regulamentação deve ser anterior à opção, de modo que o optante
tenha elementos para instruir sua decisão. Portanto,
o prazo de regulamentação deve ser contado a partir
da publicação da Emenda, e, somente após a regulamentação, tem início o prazo de opção.
O dispositivo original não considera a possibilidade de mora ou omissão da União. Para compelir a
União a agir dentro do prazo estabelecido, está sendo
previsto pagamentos retroativos de diferenças remuneratórias a partir do vencimento do prazo dado à União
para a regulamentação da matéria.
Quanto à admissibilidade das emendas oferecidas
à proposição, nada a objetar, haja vista que elas não
põem em risco a forma federativa do Estado, o princípio do voto direto, secreto e universal, a separação dos
Poderes e os direitos e garantias individuais, cláusulas de admissibilidade previstas no § 4º do art. 60 da
Constituição Federal. Não atropelam, ademais, qualquer cláusula de intangibilidade explícita ou implícita.
Quanto à apreciação das emendas oferecidas
à proposição, esta Relatoria considera que a Emenda nº 1, a qual propõe incluir no enquadramento de
que trata esta Proposta de Emenda à Constituição os
empregados do extinto Banco de Roraima, não deve
ser aproveitada em nosso Substitutivo, pois a matéria já foi convenientemente tratada na PEC nº 488,
de 2005, aprovada em Comissão Especial em 27 de
outubro de 2009.
A Emenda nº 2, que trata do enquadramento de
servidores da Segurança Pública aprovados em concurso público no final de 1993, por sua vez, viola a data
limite desta Emenda, à qual se chegou pela aplicação
do § 2º do art. 14 do ADCT, referente à isonomia com
Rondônia, e pela jurisprudência do Supremo citada
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anteriormente. Essa data, como já se demonstrou, é
outubro de 1993.
Todas essas sugestões foram consubstanciadas
na forma de Substitutivo.
Esse Substitutivo, por sua maior abrangência,
contempla a matéria disposta na Proposta de Emenda à Constituição nº 516, de 2010, e na Proposta de
Emenda à Constituição nº 213, de 2007.
Em conclusão, reconhecendo o mérito da proposição em apreciação, bem como a necessidade de
alguns ajustes para o seu aperfeiçoamento, votamos
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 111-A, de 2011, na forma do Substitutivo anexo, e pela rejeição das Emendas nº 1 e 2, ainda que
votando pela admissibilidade dessas.
Sala da Comissão, de
de 2012.– Deputado
Luciano Castro, Relator.
SUBSTITUTIVO À PEC No 111-A, DE 2011
Altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e dá
outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O artigo 31 da Emenda Constitucional nº
19, de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 31. Os servidores públicos federais
da administração direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira
policial militar dos ex-Territórios Federais do
Amapá e de Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de
suas funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados em Estados, bem como os servidores e
os policiais militares, admitidos regularmente
pelos governos dos Estados do Amapá e de
Roraima no período entre a transformação e a
efetiva instalação desses Estados, em outubro
de 1993 e, ainda, os servidores nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido pela
União, integrarão, mediante opção, quadro em
extinção da administração federal.
§1º O enquadramento referido no caput,
para os servidores ou para o policial militar, admitidos regularmente entre a transformação e
a instalação dos Estados em outubro de 1993,
deverá se dar no cargo em que foi originariamente admitido ou em cargo equivalente.
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§ 2º Os integrantes da carreira policial
militar a que se refere o caput continuarão
prestando serviços aos respectivos Estados,
na condição de cedidos, submetidos às disposições estatutárias a que estão sujeitas as
corporações das respectivas Policias Militares,
observadas as atribuições de função compatíveis com seu grau hierárquico e o direito às
devidas promoções.
§ 3º Os servidores a que se refere o caput
continuarão prestando serviços aos respectivos Estados e seus Municípios, na condição
de cedidos, até seu aproveitamento em órgão
ou entidade da administração federal direta,
autárquica ou fundacional.”
Art. 2º Para fins do enquadramento disposto no
caput do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de
1998, segundo a redação expressa no art. 1º desta
Emenda Constitucional, e no caput do art. 89 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias fica reconhecido o vínculo funcional com a União dos servidores
regularmente admitidos nos quadros dos municípios
integrantes dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima
e de Rondônia, em efetivo exercício na data de transformação desses ex-Territórios em Estados.
Art. 3º São assegurados aos integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios do Amapá, de
Roraima e de Rondônia incorporados a quadro em
extinção da União os mesmos soldos, adicionais, vantagens, gratificações e direitos remuneratórios concedidos aos policiais militares do Distrito Federal.
Art. 4º Os servidores dos ex-Territórios do Amapá,
de Roraima e de Rondônia incorporados a quadro em
extinção da União serão enquadrados em cargos de
atribuições equivalentes ou assemelhadas integrantes de planos de cargos e carreiras da União, no nível
de progressão alcançado, assegurados os direitos,
vantagens e padrões remuneratórios a eles inerentes.
Art. 5º Cabe a União, no prazo máximo de cento
e oitenta dias, contados a partir da data de publicação
desta Emenda, regulamentar o enquadramento de
servidores estabelecido no art. 31, da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, segundo a redação expressa
no art. 1º desta Emenda Constitucional, e no art. 89
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Parágrafo único. No caso de a União não regulamentar o enquadramento previsto no caput, o optante
tem direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, desde a data do encerramento do prazo
para a regulamentação referida neste artigo.
Art. 6º A opção para incorporação em quadro
em extinção da União, conforme disposto no art. 31
da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, segundo a
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redação expressa no art. 1º desta Emenda Constitucional, e no art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, deverá ser formalizada pelos servidores e
policiais militares interessados, junto à Administração,
no prazo máximo cento e oitenta dias, contados a partir
da regulamentação prevista no art. 5º.
Art. 7º Os servidores admitidos regularmente,
que comprovadamente se encontravam no exercício
de funções policiais nas Secretarias de Segurança
Pública dos ex-Territórios do Amapá, de Roraima e
de Rondônia na data em que foram transformados
em Estados, serão enquadrados no quadro da Polícia
Civil dos ex-Territórios, no prazo de cento e oitenta
dias, assegurados os direitos, vantagens e padrões
remuneratórios a eles inerentes.
Art. 8º Aos servidores admitidos regularmente
pela União nas carreiras do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização, de que trata a Lei nº 6.550, de 5
de julho de 1978, cedidos aos Estados do Amapá, de
Roraima e de Rondônia, são assegurados os mesmos
direitos remuneratórios auferidos pelos integrantes
das carreiras correspondentes do Grupo Tributação,
Arrecadação e Fiscalização da União de que trata a
Lei n.º 5.645 de 10 de dezembro de 1970.
Art. 9º Os proventos das aposentadorias, pensões,
reforma e reserva remunerada, originadas no período de outubro de 1988 a outubro de 1993 passam a
ser mantidos pela União, a partir da publicação desta
Emenda, vedado o pagamento, a qualquer título, de valores referentes a períodos anteriores a sua publicação.
Art. 10. Fica vedado o pagamento, a qualquer
título, em virtude das alterações promovidas por esta
Emenda Constitucional, de remunerações, proventos,
pensões ou indenizações referentes a períodos anteriores à data do enquadramento, salvo o disposto no
parágrafo único do art. 5º.
Art. 11. Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, de 2012.– Deputado Luciano
Castro, Relator.
Parecer da Comissão
A 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”, em reunião
ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela
admissibilidade das Emendas nºs 1/2012 e 2/2012 e,
no mérito, pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 111-A, de 2011, com substitutivo, e
pela rejeição das duas emendas apresentadas na Co-
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missão, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Luciano Castro.
Participaram da votação os Deputados Berinho
Bantim, Carlos Magno, Dalva Figueiredo, Davi Alcolumbre, Francisco Araújo, Janete Capiberibe, Jhonatan
de Jesus, Luciano Castro, Luiz Carlos, Mauro, Nazif,
Padre Ton, Paulo Cesar Quartiero, Raul Lima, Sebastião Bala Rocha, Vinicius Gurgel, Zé Geraldo, Jesus
Rodrigues e Sabino Castelo Branco.
Sala da Comissão, 29 de maio de 2012.– Deputado Luiz Carlos, Presidente, Deputado Luciano
Castro, Relator.
PROJETO DE LEI Nº 45-E, DE 1999
(Do Senado Federal)
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 45-C, DE 1999, que “veda a
exigência de carta de fiança aos candidatos
a empregos regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT”; tendo pareceres:
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação (relator: DEP. VICENTINHO); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas redacionais,
da ementa, do caput e do § 1° do art. 443A, constante do art. 1º e do art. 2°; e pela
inconstitucionalidade do § 2° do art. 1º do
Substitutivo do Senado Federal ao Projeto
de Lei n° 45-C/1999 (relator: DEP. ZENALDO COUTINHO).
Despacho: Ás Comissões de: Trabalho,
de Administração e Serviço Público; e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
Publicação dos Parecers das Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e Constituição e Justiça e de cidadania
COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
I – Relatório
O presente Projeto de Lei intenta vedar a exigência de carta de fiança aos candidatos a emprego.
Aprovado nesta Casa, foi ao Senado Federal, a
fim de cumprir a função revisora estabelecida no Art.
65 da Constituição Federal, oportunidade em que foi
oferecido Substitutivo, acolhendo a matéria originária
da Câmara, mas com duas modificações, quais sejam:
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substitui-se a multa originalmente fixada em UFIR
(hoje extinta) por uma “indenização, em favor do empregado ou do candidato ao emprego prejudicado, no
valor equivalente a 3 (três) vezes o salário estabelecido
para o cargo.” (§ 1º);
comete-se à Justiça Comum a competência para
julgar a respectiva ação de indenização, “exceto se a
relação de emprego vier a se constituir, hipótese em
que a competência se desloca para o âmbito da Justiça do Trabalho.” (§ 2º)
Emendado o Projeto, retorna a esta Casa iniciadora, por força do disposto no parágrafo único do Art.
65 da Constituição Federal.
É o relatório.
II – Voto do Relator
A proposta original desta Casa está contida no
Substitutivo aprovado pelo Senado Federal que, em
parte, acabou melhorando o texto, pois torna a norma
mais eficiente e efetiva ao atualizar a matéria relativa à
multa, além de dar-lhe tratamento mais técnico quando insere as disposições na Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT. De fato, o diploma pertinente para
dispor sobre a matéria é mesmo a CLT, tendo em vista
que a norma é dirigida aos “candidatos a emprego”.
Todavia o Substitutivo do Senado cometeu um
equívoco ao inserir na proposta matéria relativa à competência para julgar a pertinente ação, o que poderá
ser sanado na Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania – CCJC. Se o âmbito de aplicação da
norma é a relação de emprego, tanto que as disposições estão sendo inseridas na CLT, a competência já
é mesmo da Justiça do Trabalho. A lei não deve conter
dispositivos inúteis. Se o artigo proposto não trata das
demais relações de trabalho, mas apenas das relações
de emprego, é impertinente e destituído de técnica legislativa estabelecer na CLT regra genérica cometendo
à Justiça Comum competência para julgar as ações
de indenização sobre matéria não estabelecida ali. E
não se estabelece uma regra acessória (direito adjetivo, matéria processual sobre competência) quando
não se dispõe sobre uma norma principal, de natureza material (matéria principal, direito substantivo): se
não há o principal, não deve haver o acessório, como
decorre de lógica.
Porém, mais importante que o equívoco de técnica jurídica e legislativa é o de natureza constitucional: que também poderá ser sanado na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC, ainda
que a norma principal ou o âmbito de aplicação do
Projeto não fosse restrito às relações de emprego
como ali declarado, mas fosse extensivo às relações
de trabalho, o texto proposto pelo Senado estaria em
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desacordo com as atuais disposições constitucionais.
Com efeito, o Art. 114, inciso I, com a redação dada
pela Emenda 45/2004, assim estabelece, in verbis:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar:
I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Grifos nossos).
Portanto aquela controvérsia doutrinária sobre a
dicotomia de competência entre a Justiça do Trabalho
e a Justiça Comum encontra-se completamente superada pela Constituição Federal.
Sugerimos à Comissão de Constituição e Justiça a rejeição do § 2º, pois o mesmo não prejudica o
texto. Ao contrário, aprimora-o em conformidade com
a melhor técnica jurídica e legislativa, além de retirar-lhe o vício de inconstitucionalidade introduzido pelo
Senado Federal.
Também a ementa do Substitutivo aprovado pelo
Senado Federal deve ser adequada à Lei Complementar
nº 95, de 25 de fevereiro de 1998, cujo art. 5º estabelece que a ementa deve explicitar, de modo conciso e
sob a forma de título, o objeto da lei. Assim, não cabe
tecnicamente a expressão “e dá outras providências”.
Em primeiro lugar, porque não há outras providências
estabelecidas pela proposição; em segundo lugar, porque se as houvesse, elas deveriam ser explicitadas.
Pelo exposto, somos pela:
1) aprovação da ementa do Substitutivo
do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 45-D,
de 1999, com ressalvas quanto a expressão
“e dá outras providências”, que poderá ser
analisado pela Comissão de Constituição e
Justiça – CCJC;
2) aprovação, no mérito, do art. 1º do
Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei nº 45-D, de 1999, que acrescenta o Art.
443-A à Consolidação das Leis do Trabalho;
3) aprovação do art. 2º do Substitutivo
do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 45D, de 1999.
Sala da Comissão, 3 de setembro de 2009.–
Deputado Vicentinho, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou unanimemente pela aprovação do Substitutivo
do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 45-C/99, nos
termos do parecer do relator, Deputado Vicentinho.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sabino Castelo Branco – Presidente, Manuela
D’ávila – Vice-Presidente, Andreia Zito, Daniel Almeida, Edgar Moury, Eudes Xavier, Fernando Nascimento,
Gorete Pereira, Hermes Parcianello, Laerte Bessa, Luciano Castro, Luiz Carlos Busato, Major Fábio, Mauro
Nazif, Milton Monti, Paulo Pereira da Silva, Roberto
Santiago, Thelma de Oliveira, Vicentinho, Wilson Braga,
Armando Abílio, Carlos Alberto Leréia, Emilia Fernandes, Gladson Cameli e Maria Helena.
Sala da Comissão, 23 de setembro de 2009.–
Deputado Sabino Castelo Branco, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
I – Relatório
A proposição em análise tem como escopo vedar que
a empresa exija carta de fiança dos candidatos a emprego.
Foi aprovada na Câmara dos Deputados e submetida à revisão do Senado Federal, que ofereceu
substitutivo. Retorna, agora, à Casa de origem.
O substitutivo aprimora a técnica legislativa do
projeto ao acrescentar o dispositivo à Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT.
Além disso, o texto do Senado fixa a indenização
por inobservância da lei em “valor equivalente a três
vezes o salário estabelecido para o cargo”. A indenização prevista no projeto da Câmara era fixada em
UFIR, que foi extinta.
O substitutivo dispõe, ainda, sobre a competência
da Justiça comum para julgar a ação de indenização,
salvo na hipótese em que a relação de emprego venha a se constituir.
O projeto retorna a esta Casa para que se manifeste sobre as alterações feitas pelo Senado Federal.
Em 23 de setembro de 2009, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP,
aprovou por unanimidade o parecer do relator, Deputado Vicentinho.
O nobre relator concluiu pela aprovação da ementa do substitutivo do Senado, ressalvando a expressão
“e dá outras providências”; também aprovou os arts.
1º e 2º do substitutivo.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Compete a essa Comissão pronunciar sobre a
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
da proposição, nos termos do art. 32, inciso III, alínea
a, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
A competência legislativa é da União, pois a matéria está relacionada ao Direito do Trabalho, e cabe
ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente
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da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União. A iniciativa para apresentar esse
tipo de projeto é de qualquer membro do Congresso
Nacional. Os arts. 22, inciso I, 48, caput, e 61, caput,
da Constituição Federal foram, portanto, observados.
Saliente-se que, nos termos do art. 190 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o substitutivo do Senado deve ser apreciado como uma série
de emendas.
O texto em análise aprimora, em parte, a proposta
original desta Casa ao desvincular o valor da multa de
um índice já extinto, bem como ao inserir a matéria na
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Entendemos, no entanto, que o § 2º do art. 443-A
acrescentado pelo art. 1º do substitutivo é inconstitucional ao determinar a competência da Justiça comum
para julgar a ação de indenização prevista no § 1º do
mesmo dispositivo.
Lembre-se que o art. 114, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 45, de
2004, estabelece que “compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar as ações oriundas da relação de
trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;” (grifamos).
A competência da Justiça do Trabalho é determinada constitucionalmente. Um litígio que envolva a
relação de trabalho não pode ser excluído da apreciação dessa Justiça especializada mediante lei ordinária.
O § 2º do art. 443-A acrescentado à CLT pelo
Substitutivo do Senado Federal é inconstitucional. Deve
ser, portanto, renumerado como parágrafo único o §
1º do dispositivo.
Não podemos deixar de mencionar a ementa do
substitutivo aprovado pelo Senado Federal que termina com a expressão “e dá outras providências”. Nos
termos do art. 5º da Lei Complementar nº 95, de 25
de fevereiro de 1998, a ementa deve explicitar, resumidamente, o objeto da lei. É desnecessário, outrossim,
mencionar “candidatos a empregos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”, pois outro não
poderia ser o alcance ao se alterar dispositivo celetista.
A redação da ementa, portanto, deve ser aprimorada, a
fim de adequar a proposição à boa técnica legislativa.
Deve ser, ainda, destacado que a juridicidade
foi respeitada, sendo a proposição compatível com a
legislação vigente e com os princípios do Direito do
Trabalho. Deve ser excetuado, como já referido, o § 2º
do art. 443-A, que é inconstitucional e deve ser suprimido do texto final.
Pelo exposto, somos pela:
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I – constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa dos seguintes dispositivos,
com duas emendas de redação:
ementa do projeto;
art. 1º, exceto o § 2º do art. 443-A; e
b) art. 2º; e
II – inconstitucionalidade do § 2º do art.
443-A, constante do art. 1º do substitutivo.
Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2009.– Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.
EMENDA Nº 01
Dê-se à ementa do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei nº 45, de 1999, a seguinte redação:
“Altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei n.º 5.452,
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
vedação de exigência de carta de fiança aos
candidatos a emprego.”
Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2009.– Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.
EMENDA Nº 02
Renumere-se o § 1º do art. 443-A introduzido
à Consolidação das Leis do Trabalho pelo art. 1º do
substitutivo do Senado Federal para parágrafo único.
Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2009.–
Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emendas redacionais, da ementa, do caput e do
§ 1º do art. 443-A, constantes do art. 1º e do art. 2º; e
pela inconstitucionalidade do § 2º do art. 443-A, constante do art. 1º do Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei nº 45-D/1999, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Zenaldo Coutinho.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes, Alceu
Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho, Antonio
Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia,
Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada, Bruna Furlan,
Cândido Vaccarezza, Danilo Forte, Delegado Protógenes, Dr. Grilo, Dr. Ubiali, Eliseu Padilha, Esperidião
Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Félix Mendonça
Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, Henrique Oliveira, João Campos, João Paulo Cunha, João Paulo Lima,
Jorginho Mello, José Nunes, Jutahy Junior, Luiz Couto,
Luiz Pitiman, Marçal Filho, Marcos Medrado, Mauro
Benevides, Mendonça Filho, Mendonça Prado, Onofre
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Santo Agostini, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo
Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, Roberto Freire,
Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente Candido,
Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Bernardo Santana de Vasconcellos, Cida Borghetti, Dilceu Sperafico,
Efraim Filho, Francisco Escórcio, Hugo Leal, Laercio
Oliveira, Luiz Noé, Marcelo Aguiar, Márcio Macêdo,
Nazareno Fonteles, Odílio Balbinotti e Rosane Ferreira.
Sala da Comissão, 22 de maio de 2012.– Deputado Ricardo Berzoini, Presidente.
EMENDA REDACIONAL 1 ADOTADA PELA CCJC
AO SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI Nº 45-D/1999
Dê-se à ementa do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei nº 45, de 1999, a seguinte redação:
“Altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei n.º 5.452,
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
vedação de exigência de carta de fiança aos
candidatos a emprego.”
Sala da Comissão, 22 de maio de 2012.– Deputado Ricardo Berzoini, Presidente.
EMENDA REDACIONAL 2 ADOTADA PELA CCJC
AO SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI Nº 45-D/1999
Renumere-se o § 1º do art. 443-A introduzido
à Consolidação das Leis do Trabalho pelo art. 1º do
substitutivo do Senado Federal para parágrafo único.
Sala da Comissão, 22 de maio de 2012.– Deputado Ricardo Berzoini, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 2.536-B, DE 2007
(Do Sr. Vander Loubet)
Dispõe sobre a criação da Escola Técnica Federal de Corumbá, Mato Grosso do
Sul, e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação
(relator: DEP. SANDRO MABEL); da Comissão de Educação e Cultura, pela rejeição
(relator: DEP. TIRIRICA) e da Comissão de
Finanças e Tributação, pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária
(relator: DEP. CLÁUDIO PUTY).
Despacho:às Comissões De: Trabalho,
De Administração E Serviço Público; Educação E Cultura; Finanças E Tributação (Art. 54
Ricd) E Constituição E Justiça E De Cidadania
(Art. 54 RICD).
Apreciação:proposição Sujeita à Apreciação do Plenário – ART. 24 II, “G”
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Publicação dos Pareceres das Comissões de Educação e Cultura; e de Finanças E Tributação
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
I – Relatório
O Projeto de Lei em análise, de autoria do nobre
Deputado Vander Loubet, visa, nos termos de seu art.
1º, autorizar o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Corumbá, no Estado de Mato Grosso do Sul.
A tramitação dá-se conforme o disposto no art.24,
II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Em 09 de dezembro de 2008, a Douta Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou a proposição.
A apreciação é conclusiva por parte desta Comissão de Educação e Cultura.
Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos não foram apresentadas emendas à proposição
É o Relatório.
II – Voto do Relator
Trata-se de Projeto de Lei autorizativo.
Somos plenamente favoráveis ao mérito da questão – a criação da Escola Técnica Federal de Corumbá,
no estado de Mato Grosso do Sul.
Entretanto, há que se destacar e respeitar o conteúdo das Súmulas das Comissões permanentes, em
pleno vigor – Comissão de Educação e Cultura-CEC
e Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania-CCJC, acerca de proposições desta natureza, que
abaixo reproduzimos.
SÚMULA DA CEC
[...]
“PROJETO DE LEI DE CRIAÇÃO DE
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL FEDERAL,
EM QUALQUER NÍVEL OU MODALIDADE
DE ENSINO
Por implicar na criação de órgãos públicos, e,
obviamente, em cargos, funções e empregos, além de
acarretar aumento de despesa, a iniciativa legislativa
da criação de instituições educacionais, em qualquer
nível ou modalidade de ensino, é privativa do Poder
Executivo. (Ver art. 61, § 1º, II, da Constituição Federal).
Projetos de Lei desse teor são meramente autorizativos e, portanto, inócuos, pois não geram nem
direitos nem obrigações, por parte do Poder Público, já
que o mesmo detém a competência de tais prerrogativas. Lembre-se que em termos de mérito educacional,
a criação de uma Instituição Educacional Pública deve
ser decidida à luz de um Plano de Educação, de uma
Política Educacional ou de uma Proposta Pedagógica
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Inovadora, e assim por diante, onde todas as instâncias educacionais, inclusive, obviamente, as próprias
escolas e suas comunidades, gozam do direito de ser
ouvidas e de se tornar participantes. É esse o costume salutar em todas as nações que cultivam o Estado
Democrático de Direito.
Portanto, o Parecer do Relator de um PL que vise
a criação de Instituição Educacional Pública, em qualquer nível ou modalidade de ensino, deverá concluir pela
rejeição da proposta, logicamente ouvido o Plenário.
A criação de Instituição Educacional, repita-se,
deve ser sugerida na proposição do tipo INDICAÇÃO,
a ser encaminhada ao Poder Executivo. (Ver RI/CD,
art. 113), diretamente pelo próprio Autor ou através
da Comissão, e neste caso, após ouvido o Plenário.”
SÚMULA DA CCJC
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA 1 –
PROJETOS AUTORIZATIVOS
[...]
1. Entendimento:
1.1. Projeto de lei, de autoria de Deputado ou
Senador, que autoriza o Poder Executivo a tomar determinada providência, que é de sua competência exclusiva, é inconstitucional.
1.2. Projeto de lei, de autoria de Deputado ou
Senador, que dispõe sobre a criação de estabelecimento de ensino é inconstitucional. – Fundamento: §
1º do art. 61 da Constituição Federal e § 1º e inciso II
do art. 164 do Regimento Interno.
2. Fundamento:
2.1. § 1º do art. 61 da Constituição Federal.
2.2. § 1º e inciso II do art. 164 do Regimento Interno.
3. Precedentes [...]
Considerando o mérito da proposta, nossa intenção é apoiá-la, mas por via do instrumento regimental
adequado, isto é, a proposição de uma Indicação ao
Poder Executivo, encampada pela Comissão de Educação e Cultura, encaminhada em seu nome, com registro
de sua autoria original pelo Deputado Vander Loubet.
Observe-se que, eventual Parecer favorável ao
projeto autorizativo em tela levaria ao inevitável desfecho que têm as tramitações de projetos desta natureza: sua rejeição, por inconstitucionalidade, pela
CCJC, em face da súmula daquela Comissão. A título
de argumentação, poder-se-ia ponderar que à CEC não
caberia se preocupar com a decisão da CCJC. Ocorre
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que, o que a CEC pode fazer em prol da proposta é
convertê-la em Indicação e, assim, obter – ao contrário de uma rejeição, a aprovação da proposição, se
utilizado este veículo regimental.
Esta aprovação, que tem se dado, inclusive, com
o apoio unânime da Comissão de Educação e Cultura, viabiliza o imediato envio ao Poder Executivo,
para que este adote ou não a sugestão – o que gera a
possibilidade de que o Poder Legislativo mobilize seus
mecanismos de cobrança por uma resposta formal por
parte do Executivo. Além disso, pode a Câmara tomar
as providências junto a seus meios de comunicação, de
largo alcance, como a Rádio Câmara, a TV Câmara e o
Jornal da Câmara, além do sítio na internet, para que
sejam do conhecimento público a aprovação da proposição na forma de Indicação e a responsabilidade
do Executivo no que se refere a seu encaminhamento.
Mesmo o Senado Federal, que se utilizou, por largo período, do mecanismo do projeto autorizativo, em
decorrência de uma lacuna técnica de seu regimento,
que não prevê a Indicação, está alterando seu antigo
entendimento. No momento, está em curso uma revisão da posição do Senado Federal, cuja CCJ passou
a considerar inconstitucionais os projetos autorizativos (reunião de 15 de junho de 2011, da CCJC do
Senado Federal) e aprovou a inserção da figura da
indicação em seu regimento (a matéria, aprovada pela
CCJC tramita na Casa).
A eventual aprovação de projeto autorizativo pela
CEC não altera o destino da proposição, quando passar pela CCJC da Câmara: será igualmente rejeitada
por inconstitucionalidade.
Permitimo-nos, finalmente, apresentar aos nobres
Deputados desta Comissão as minutas da Indicação e
respectivo Requerimento, que seguem anexas.
Dessa forma, nosso voto é pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.536, de 2007, mas com a concomitante apreciação pelo Plenário da CEC da Indicação
em anexo.
Sala da Comissão, de agosto de 2011.– Deputado Tiririca, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou com envio de Indicação
ao Poder Executivo do Projeto de Lei nº 2.536/2007,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Tiririca.
Absteve-se de votar o Deputado Pedro Uczai.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Lelo Coimbra e Artur Bruno – Vice-Presidentes,
Dr. Ubiali, Gabriel Chalita, Izalci, Joaquim Beltrão, Luiz
Carlos Setim, Luiz Noé, Mara Gabrilli, Nazareno Fonteles, Paulo Pimenta, Paulo Rubem Santiago, Pedro
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Uczai, Professor Setimo, Professora Dorinha Seabra
Rezende , Raul Henry, Rogério Marinho, Stepan Nercessian, Tiririca, Waldenor Pereira, Waldir Maranhão,
Angelo Vanhoni, Ariosto Holanda, Eduardo Barbosa,
Emiliano José, Pastor Marco Feliciano e Rogério Peninha Mendonça.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 2011.– Deputado Lelo Coimbra, Presidente em Exercício.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 2.536, de 2007, pretende criar
a Escola Técnica Federal de Corumbá, no Estado de
Mato Grosso do Sul, bem como dispõe sobre o provimento de cargos, funções e empregos indispensáveis
ao seu funcionamento.
A proposta tramitou pela Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público – CTASP e pela
Comissão de Educação e Cultura – CEC, tendo sido
aprovada unanimemente naquele Colegiado e rejeitada
neste último, nos termos da Súmula de Recomendações
aos Relatores nº 01/2001 – CEC/Câmara dos Deputados, que trata da apreciação dos projetos de caráter
meramente autorizativos para criação de instituições
educacionais. Tal posicionamento tem sido adotado
por este órgão colegiado uma vez que as proposições
desta natureza, de iniciativa parlamentar, constituem
competência privativa do Presidente da República, nos
termos do art. 61,§1º, inciso II da Constituição Federal.
É o relatório.
II – Voto
Compete à Comissão de Finanças e Tributação,
apreciar a proposta, nos termos do art. 32, inciso X,
alínea h, do Regimento Interno desta Casa e da Norma
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, de 29
de maio de 1996, quanto à compatibilização ou adequação de seus dispositivos com o plano plurianual
(PPA), com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO),
com o orçamento anual (LOA) e demais dispositivos
legais em vigor.
Preliminarmente, é relevante notar que o projeto
de lei em exame fere o art. 61, § 1º, inciso II, alíneas
“a” da Constituição Federal. Tais dispositivos preveem
que a iniciativa de lei visando a criação de órgãos da
administração pública constitui atribuição privativa do
Presidente da República.
Nesse passo, o art. 8º da Norma Interna da Comissão de Finanças e Tributação, que fixa procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequação
orçamentária e financeira, estabelece que “será considerada incompatível a proposição que aumente
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despesa em matéria de iniciativa exclusiva do Presidente da República” (grifei).
Verifica-se, ainda, que a proposta em análise, à
luz do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
(Lei Complementar nº 101/2000), fixa para o ente obrigação legal por um período superior a dois exercícios,
constituindo despesa obrigatória de caráter continuado.
Dessa forma, conforme o § 1º do mencionado dispositivo, “os atos que criarem ou aumentarem despesa
de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a
origem dos recursos para seu custeio.” O art. 16, inciso
I, preceitua que:
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento da despesa será acompanhado de:
I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar
em vigor e nos dois subseqüentes.
No mesmo sentido dispõe a Lei nº 12.465, de 12
de agosto de 2011 (LDO 2012):
Art. 88. As proposições legislativas, sob a
forma de projetos de lei, decretos legislativos
ou medidas provisórias e respectivas emendas
que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa da União, deverão estar acompanhadas
de estimativas desses efeitos no exercício em
que entrar em vigor e nos dois subsequentes,
detalhando a memória de cálculo respectiva e
correspondente compensação, para efeito de
adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com as disposições constitucionais
e legais que regem a matéria.
Corroborando com o entendimento dos dispositivos supramencionados, a Comissão de Finanças e
Tributação editou a Súmula nº 1, de 2008, que considera incompatível e inadequada a proposição que,
mesmo em caráter autorizativo, conflite com a LRF, ao
deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e
de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio,
exarada nos seguintes termos:
SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatível e inadequada a proposição, inclusive em
caráter autorizativo, que, conflitando com as
normas da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – deixe de apresentar a estimativa de seu
impacto orçamentário e financeiro bem como
a respectiva compensação.
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Diante do exposto, submeto a este colegiado
meu voto pela incompatibilidade com as normas
orçamentárias e financeiras e pela inadequação
orçamentária e financeira do Projeto de Lei nº
2.536, de 2007.
Sala das Sessões, 24 de abril de 2012.– Deputado Cláudio Puty, Relator.
III – Parecer da comissão
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente
pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 2.536/07, nos termos
do parecer do relator, Deputado Cláudio Puty.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antônio Andrade – Presidente, Pauderney Avelino – Vice-Presidente, Afonso Florence, Alexandre
Leite, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Audifax, Cláudio
Puty, Fernando Coelho Filho, Guilherme Campos,
João Dado, João Magalhães, José Guimarães, José
Humberto, José Priante, Júlio Cesar, Júnior Coimbra,
Manato, Mário Feitoza, Osmar Júnior, Otoniel Lima,
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Reinhold Stephanes,
Rui Palmeira, Toninho Pinheiro, Vaz de Lima, Zequinha Marinho, João Maia, Luciano Castro, Luiz
Carlos Setim, Manoel Junior e Policarpo.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012.– Deputado Antônio Andrade, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 4.364-B, DE 2008
(Do Senado Federal)
PLS nº 168/2008
Ofício (SF) nº 1882/2008
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal de Samambaia, no
Distrito Federal; tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação (relator:
DEP. EUDES XAVIER); da Comissão de Educação e Cultura, pela rejeição (relator: DEP.
RAUL HENRY) e da Comissão de Finanças e
Tributação, pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária (Relator:
Dep. Cláudio Puty).
Despacho:às Comissões de:trabalho,
de Administração e Serviço Público; Educação e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54
Ricd) E Constituição e Justiça e de Cidadania
(Art. 54 RICD).
Apreciação:proposição Sujeita à Apreciação do Plenário – Art. 24 Ii, “G”
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Publicação dos Pareceres das Comissões de Educação e Cultura; e de Finanças e Tributação
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
I – Relatório
Submete-se à análise desta Comissão o Projeto
de Lei nº 4.364, de 2008, PLS nº 168/08, de autoria do
ilustre Senador Adelmir Santana, que visa autorizar o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de
Samambaia, no Distrito Federal, que ofertará cursos
de nível médio e de educação profissional.
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou a iniciativa, no mérito, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Eudes Xavier, que
atentou, porém, para a possibilidade de questionamento da constitucionalidade da proposta, tendo em
vista que a Constituição Federal não admite iniciativa
de parlamentar dispondo sobre a criação de novas
entidades públicas.
A matéria tramita em regime de prioridade, sujeita
à apreciação conclusiva pelas Comissões, nos termos
do art. 24, inciso II, do Regimento Interno desta Casa.
Nesta Comissão de Educação e Cultura, não
foram apresentadas emendas à Proposição no prazo
regimental.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O nobre Senador Adelmir Santana apresenta, em
sua justificação, fortes razões para a criação de uma
escola técnica em Samambaia, dentre elas o fato daquela cidade-satélite, originada a partir de um projeto
de erradicação das favelas na capital federal, constituir
a quarta maior região administrativa do Distrito Federal,
contando com uma população de mais de cinquenta
mil jovens que carecem de acesso a uma formação
profissional adequada às crescentes necessidades
econômicas locais.
Porém, em que pese o caráter meritório da Proposição em apreço, devemos considerar as observações constantes da Súmula de Recomendações
aos Relatores da Comissão de Educação e Cultura
nº 1/2001 – CEC, revalidada em 25 de abril de 2007,
que sistematiza critérios para análise de alguns tipos
de iniciativas.
Em relação a proposições versando sobre a criação ou transformação de escola federal, em qualquer
nível ou modalidade de ensino, a Súmula recomenda
que o Parecer do Relator conclua pela rejeição da
proposta. Tendo em vista que a criação de universidades federais implica a criação de órgãos públicos e,
consequentemente, dos cargos, funções e empregos
correspondentes, tal iniciativa legislativa, segundo o
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art. 61, § 1º, II, e, da Constituição Federal, é privativa
do Poder Executivo.
Nesse sentido, projetos de lei autorizativos são
inócuos, pois não geram direitos nem obrigações. Não
há sentido em autorizar o Poder Executivo a realizar
ação de sua competência. A criação ou transformação
de instituição de ensino deve ser sugerida na forma
de Indicação ao Poder Executivo, de acordo com o art.
113 do Regimento Interno desta Casa.
Por esta razão, votamos pela rejeição do PL nº
4.364, de 2008, ao tempo em que, reconhecendo o
mérito da Proposta e manifestando nossa intenção de
apoiá-la, sugerimos seu encaminhamento na forma de
Indicação desta Comissão de Educação e Cultura ao
Poder Executivo.
Sala da Comissão, 17 de dezembro de 2009.–
Deputado Raul Henry, Relator.
REQUERIMENTO
(Da Comissão de Educação e Cultura)
Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, com vistas à criação da Escola
Técnica Federal de Samambaia, no Distrito Federal.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exª. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação anexa, sugerindo a criação da Escola Técnica
Federal de Samambaia, no Distrito Federal.
Sala da Comissão, 17 de dezembro de 2009.–
Deputado Raul Henry, Relator.
INDICAÇÃO No , DE 2009
(Da Comissão de Educação e Cultura)
Sugere ao Ministro de Estado da Educação a criação da Escola Técnica Federal
de Samambaia, no Distrito Federal.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação, Fernando Haddad:
Foi submetido à apreciação desta Comissão
de Educação e Cultura o Projeto de Lei nº 4.364, de
2008, oriundo do Senado Federal, de autoria do ilustre
Senador Adelmir Santana, que visa autorizar o Poder
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Samambaia, no Distrito Federal.
Em sua justificação, cujo teor reproduzimos a seguir, o nobre Senador apresenta importantes razões
que fundamentam a iniciativa:
Com o crescimento da população da capital federal, nos anos 1980, criou-se um projeto de erradi-
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cação de invasões, com vistas a controlar a crescente
favelização da cidade.
A remoção das invasões da Boca da Mata, Asa
Branca e outras menores constituiu o início de Samambaia. Um programa progressivo de moradias, desenvolvido e administrado pelo governo, começou a levar
famílias faveladas para áreas selecionadas.
A política de habitação teve em Samambaia momentos de glória e a cidade ganhado colocações prestigiosas em prêmios internacionais.
Samambaia é a quarta maior região administrativa
do Distrito Federal. Conta com mais de 220 mil habitantes, dos quais mais de 50 mil são estudantes que
freqüentam cerca de quarenta escolas públicas. Também há numero similar de escolas privadas, além de
instituições de ensino superior, segundo dados de 2005.
Samambaia desenvolveu-se muito, possuindo
hospitais, centros de saúde, shoppings centers, estabelecimentos comerciais e algumas indústrias.
Rodovias pavimentadas servem à cidade e nela
há três estações de metrô. Pelo seu tamanho e desenvolvimento, pode ser considerada uma cidade de
médio porte, inclusive com as necessidades atinentes
a sua dimensão demográfica.
Pelos dados socioeconômicos listados, percebe-se que Samambaia precisa qualificar profissionalmente
seus moradores. O Governo que criou a cidade precisa
dar continuidade às suas ações estabelecendo políticas
públicas que permitam aos seus moradores o acesso
ao estudo de qualidade que uma escola técnica fornece.
Com a criação da Escola Técnica Federal de
Samambaia os jovens não precisarão mais deslocar-se para outras localidades e passarão a receber a
formação profissional necessária à modernização e
dinamização da economia local.
Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos Pares a este projeto.
Apesar de reconhecer o mérito da proposição, não
pôde esta Comissão de Educação e Cultura aprová-la,
em virtude do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea
e, da Constituição Federal.
Assim, por meio desta Indicação, manifesta esta
Comissão seu apoio à iniciativa do nobre Senador Adelmir Santana, sugerindo a Vossa Excelência a criação
da referida instituição.
Sala da Comissão, 17 de dezembro de 2009.–
Deputado Raul Henry, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.364-A/2008, com envio de Indicação
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ao Poder Executivo, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Raul Henry.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Rubem Santiago, Antonio Carlos Chamariz
e Pinto Itamaraty – Vice-Presidentes, Alice Portugal,
Antônio Carlos Biffi, Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, Eleuses Paiva, Fátima Bezerra, Fernando
Chiarelli, Iran Barbosa, João Matos, Jorginho Maluly,
Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Nilmar
Ruiz, Professor Setimo, Raul Henry, Rogério Marinho,
Wilson Picler, Alceni Guerra, Angela Portela, Charles
Lucena, Eduardo Barbosa, Emiliano José, Fernando
Nascimento, José Linhares, Luiz Carlos Setim, Pedro
Wilson e Raimundo Gomes de Matos.
Sala da Comissão, 17 de março de 2010.– Deputado Paulo Rubem Santiago, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 4.364, de 2008, pretende criar
a Escola Técnica Federal de Samambaia, no Distrito
Federal, bem como os cargos, funções e empregos
indispensáveis ao seu funcionamento.
A proposta tramitou pela Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público – CTASP e pela
Comissão de Educação e Cultura – CEC, tendo sido
aprovada unanimemente naquele Colegiado e rejeitada
neste último, nos termos da Súmula de Recomendações
aos Relatores nº 01/2001 – CEC/Câmara dos Deputados, que trata da apreciação dos projetos de caráter
meramente autorizativos para criação de instituições
educacionais. Tal posicionamento tem sido adotado
por este órgão colegiado uma vez que as proposições
desta natureza, de iniciativa parlamentar, constituem
competência privativa do Presidente da República, nos
termos do art. 61,§1º, inciso II da Constituição Federal.
É o relatório.
II – Voto
Compete à Comissão de Finanças e Tributação,
apreciar a proposta, nos termos do art. 32, inciso X,
alínea h, do Regimento Interno desta Casa e da Norma
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, de 29
de maio de 1996, quanto à compatibilização ou adequação de seus dispositivos com o plano plurianual
(PPA), com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO),
com o orçamento anual (LOA) e demais dispositivos
legais em vigor.
Preliminarmente, é relevante notar que o projeto
de lei em exame fere o art. 61, § 1º, inciso II, alíneas “a”
e “e” da Constituição Federal. Tais dispositivos preve-
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em que a iniciativa de lei visando a criação de cargos,
funções e de órgãos da administração pública constitui
atribuição privativa do Presidente da República.
Nesse passo, o art. 8º da Norma Interna da Comissão de Finanças e Tributação, que fixa procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequação
orçamentária e financeira, estabelece que “será considerada incompatível a proposição que aumente
despesa em matéria de iniciativa exclusiva do Presidente da República” (grifei).
Verifica-se, ainda, que a proposta em análise, à
luz do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
(Lei Complementar nº 101/2000), fixa para o ente obrigação legal por um período superior a dois exercícios,
constituindo despesa obrigatória de caráter continuado.
Dessa forma, conforme o § 1º do mencionado dispositivo, “os atos que criarem ou aumentarem despesa
de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a
origem dos recursos para seu custeio.” O art. 16, inciso
I, preceitua que:
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento da despesa será acompanhado de:
I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar
em vigor e nos dois subseqüentes.
No mesmo sentido dispõe a Lei nº 12.465, de 12
de agosto de 2011 (LDO 2012):
Art. 88. As proposições legislativas, sob
a forma de projetos de lei, decretos legislativos ou medidas provisórias e respectivas
emendas que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita
ou aumento de despesa da União, deverão
estar acompanhadas de estimativas desses
efeitos no exercício em que entrar em vigor
e nos dois subsequentes, detalhando a memória de cálculo respectiva e correspondente compensação, para efeito de adequação
orçamentária e financeira e compatibilidade
com as disposições constitucionais e legais
que regem a matéria.
Corroborando com o entendimento dos dispositivos supramencionados, a Comissão de Finanças e
Tributação editou a Súmula nº 1, de 2008, que considera incompatível e inadequada a proposição que,
mesmo em caráter autorizativo, conflite com a LRF, ao
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deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e
de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio,
exarada nos seguintes termos:
SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatível e inadequada a proposição, inclusive em
caráter autorizativo, que, conflitando com as
normas da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – deixe de apresentar a estimativa de seu
impacto orçamentário e financeiro bem como
a respectiva compensação.
Diante do exposto, submeto a este colegiado
meu voto pela incompatibilidade com as normas
orçamentárias e financeiras e pela inadequação orçamentária e financeira do Projeto de Lei nº 4.364,
de 2008.
Sala das Sessões 24 de abril de 2012.– Deputado Cláudio Puty, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente
pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 4.364/08, nos termos
do parecer do relator, Deputado Cláudio Puty.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antônio Andrade – Presidente, Pauderney Avelino – Vice-Presidente, Afonso Florence, Alexandre
Leite, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Audifax, Cláudio
Puty, Fernando Coelho Filho, Guilherme Campos,
João Dado, João Magalhães, José Guimarães, José
Humberto, José Priante, Júlio Cesar, Júnior Coimbra,
Manato, Mário Feitoza, Osmar Júnior, Otoniel Lima,
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Reinhold Stephanes,
Rui Palmeira, Toninho Pinheiro, Vaz de Lima, Zequinha Marinho, João Maia, Luciano Castro, Luiz Carlos
Setim, Manoel Junior e Policarpo.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012.– Deputado Antônio Andrade, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 5.439-A, DE 2009
(Do Sr. Mauro Nazif)
Dispõe sobre o piso salarial do Nutricionista; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação
deste e pela rejeição do de nº 6375/2009,
apensado e da Emenda apresentada na Comissão (relator: DEP. DR. PAULO CÉSAR).
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Despacho:às Comissões de:seguridade
Social E Família;Trabalho, de Administração e
Serviço Público; Finanças e Tributação (Art. 54
RICD); Constituição e Justiça e de Cidadania
(Art. 54 RICD).
Apreciação:proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 Ii.
Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família
EMENDA MODIFICATIVA
Modifique-se a redação dada pelo Artigo 2º do
presente Projeto de Lei ao Parágrafo Único do Artigo
3º da Lei nº 8.234, de 1991, para passar a viger com
o seguinte teor:
“Art. 3º....................................................
Parágrafo Único – O salário mínimo dos
Nutricionistas deverá ser estabelecido através
de Convenções Coletivas de Trabalho, nos termos dos artigos 7º, inciso V, e 8º, inciso VI, da
Constituição Federal. ”
Justificativa
Deve-se modificar o texto do presente Projeto
de Lei, tendo em vista que a Constituição Federal da
República determina que os pisos salariais deverão
ser proporcionais à extensão e a à complexidade do
trabalho, sendo assim não há melhor forma de determinar-se um piso salarial com tais parâmetros, senão
através de Convenção Coletiva de Trabalho, onde a
participação dos Sindicatos Profissionais e Patronais
é obrigatória, conforme preceitua o Artigo 8º, inciso
VI, da Carta Magna.
Além do que, a fixação do piso salarial deve
acompanhar a capacidade econômica das empresas
do setor e a realidade da economia regional e o contexto global, haja vista que tornar-se-ia letra morta tal
legislação se nenhuma das empresa pudesse pagar o
piso salarial que se pretende, ou que a empresa contratasse menos funcionários para que assim pudesse
arcar com o pagamento do referido piso, portanto se
deve sopesar o cenário atual para que seja possível
fixar um piso salarial para este e outras categorias profissionais de tamanha importância. – Arnaldo Faria de
Sá, Deputado Federal – São Paulo.
I – Relatório
A proposição estabelece piso salarial para os
Nutricionista, ao alterar a Lei 8.856, de 1º de março de
1994, que “Regulamenta a profissão de Nutricionista
e determina outras providências”.
Com o acréscimo de dispositivo ao Art. 2º da referida Lei, estabelece piso salarial de R$4.650,00 (quatro
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mil e seiscentos e cinqüenta reais) para o Nutricionista.
Este valor será reajustado no mês de aprovação desta
Lei, e, a cada ano subseqüente, pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor – INPC.
Em sua justificativa, ressalta a importância em se
valer cumprir os ditames do inciso V, Art. 7º da Carta
Magna, que assegura aos trabalhadores o direito a piso
salarial proporcional à extensão e a complexidade do
trabalho do profissional.
Ademais, destaca a importância deste profissional
para a saúde dos brasileiros e seu trabalho desgastante, agravado pelos deslocamentos para os diversos
locais de trabalho, o que comprometeria a saúde do
profissional e a qualidade de seus serviços.
Portanto, considera que, ao se estabelecer um
piso salarial adequado, estaria oferecendo uma grande
contribuição ao bom desempenho dos Nutricionistas.
O Deputado Mauricio Trindade apresentou o Projeto de Lei nº 6.375, de 2009, com o mesmo objetivo e
conteúdo, com a diferença do valor atribuído ao piso
profissional, que no caso foi de R$2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais)
Foi apresentada Emenda Modificativa, de autoria do Deputado Arnaldo Faria de Sá, que remete às
Convenções Coletivas de Trabalho o estabelecimento
do Piso Salarial dos referidos profissionais.
Cabe a esta Comissão decidir conclusivamente
sobre a matéria, nos termos do art. 24, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
II – Voto do Relator
A proposição que ora analisamos demonstra a
preocupação do autor, o ilustre Deputado Mauro Nazif, em garantir boas condições para o melhor exercício dos profissionais de saúde no Brasil, no caso pela
apresentação de proposta de piso salarial digno para
os profissionais da Nutrição.
Enfrenta, assim, um dos problemas cruciais do
setor saúde: os baixos níveis salariais de seus trabalhadores, que afetam essa área tão fundamental para a
preservação da saúde e da vida de todos os brasileiros.
Sem dúvida, dentre os sérios problemas no campo da saúde, a má remuneração de seus funcionários
é um dos mais graves, e tem sido um entrave para a
melhoria da oferta de serviços para a população brasileira, notadamente para os mais pobres.
O perfil epidemiológico dos brasileiros tem colocado em evidência a importância dos profissionais de
nutrição. Este fato pode ser constatado facilmente ao
se observar o crescente número de doenças e mortes
associadas à alimentação inadequada, com verdadeiras epidemias de obesidade, diabetes e doenças
cardiovasculares, entre várias outras patologias em
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que o Nutricionista tem papel indispensável para sua
prevenção e tratamento.
Sua atuação no SUS cada vez mais tem ido muito
além da antiga visão em que predominavam atividades
de suporte e recomendações de dietas em nível hospitalar. Atualmente, tem papel relevante, também, no
campo da atenção primária, ampliando sua ação no
Programa da Saúde da Família, oferecendo cada vez
sua contribuição para mudar os hábitos e costumes
alimentares nocivos à saúde. Nesta nova fase em que
o hospital deixou de ser o centro dos cuidados, vem
se destacando nos programas de promoção da saúde, onde os aspectos educacionais são determinantes. Ademais, tem atuação marcante junto a famílias e
grupos populacionais, além de participar da gestão dos
serviços de saúde e produzir estudos relevantes sobre
as questões de sua área no campo da saúde pública.
Trata-se, como já destacado, de um setor profissional relevante, para cujo exercício exige-se pessoas
qualificadas e que necessitam de constantes estudos e
aperfeiçoamento, o que também, por si só, justificaria
uma remuneração condigna em função da complexidade e da responsabilidade das atividades que exercem.
Nada mais justo, portanto, que os Nutricionistas,
por todas essas razões e passados mais de 40 anos
da regulamentação de sua profissão, tenham direito a
um piso salarial digno. Somos sabedores todavia que
outras medidas são indispensáveis para garantir a
qualidade do trabalho que desenvolvem. Assim, além
de se assegurar proventos adequados, é importante
que se estabeleça programas de educação continuada, acesso a cursos de aperfeiçoamento e, também,
a garantia de boas condições de trabalho. Com esse
conjunto de iniciativas, o grande beneficiário de todo
esse esforço será o cidadão brasileiro, especialmente
os que utilizam o SUS.
Pelas razões expostas, consideramos adequada
e oportuna a presente Proposição, que regulamenta na
forma da Lei o direito do Nutricionista a um Piso Salarial
digno. Por esta razão entendemos não ser apropriado
se remeter a Convenções Coletivas de Trabalho a decisão de se estabelecer este Piso, conforme proposto na
Emenda Modificativa, de autoria do Deputado Arnaldo
Faria de Sá. Seria altamente temerário, especialmente para as regiões onde os sindicatos tenham pouco
poder de mobilização. Corre-se o risco de termos pisos salariais distintos de acordo com a força de cada
sindicato, ampliando as desigualdades já existentes.
Da mesma forma, embora com o mesmo objetivo desta Proposição, entendemos que o PL 6.375,
de 2009, ao propor o piso salarial dos Nutricionistas
no valor de R$2.500,00, subestima as necessidades
destes profissionais, não lhes oferecendo uma contra-
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partida financeira proporcional a sua importância para
o sistema de saúde brasileiro.
Diante do exposto, sob ótica desta Comissão,
manifestamos nosso voto pela rejeição do Projeto de
Lei nº 6.375, de 2009 e pela aprovação do Projeto de
Lei nº 5.439, de 2009, com rejeição da Emenda Modificativa apresentada.
Sala da Comissão, 6 de julho de 2010.– Deputado Dr. Paulo César, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 5.439/2009, e rejeitou a
Emenda 1/2009 da CSSF, e o PL nº 6375/2009, apensado, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Dr.
Paulo César.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mandetta – Presidente, Fábio Souto, Lael Varella e Antonio Brito – Vice-Presidentes, Alexandre
Roso, Amauri Teixeira, Angelo Vanhoni, Carmen
Zanotto, Chico D’Angelo, Cida Borghetti, Darcísio
Perondi, Dr. Jorge Silva, Dr. Paulo César, Eduardo
Barbosa, Geraldo Resende, Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus, José Linhares, Nazareno Fonteles,
Neilton Mulim, Nilda Gondim, Osmar Terra, Rogério
Carvalho, Rosinha da Adefal, Saraiva Felipe, Sueli
Vidigal, William Dib, André Zacharow, Bruna Furlan,
Dr. Rosinha, Geraldo Thadeu, Luiz Carlos Setim,
Pastor Eurico e Roberto Britto.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012.– Deputado Mandetta, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 6.319-C, DE 2009
(Do Sr. Hugo Leal)
Institui a Década de Ações de Segurança no Trânsito; tendo pareceres: da Comissão de Viação e Transportes, pela aprovação
(relator: DEP. SÉRGIO BRITO); da Comissão
de Educação e Cultura, pela aprovação deste e da Emenda apresentada na Comissão
(relator: DEP. ALEX CANZIANI); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa deste, com emenda, e
da Emenda da Comissão de Educação e
Cultura (relator: DEP. GONZAGA PATRIOTA).
Despacho:Às Comissões de: Viação e
Transportes; Educação e Cultura; e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação:Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II.
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Publicação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
I – Relatório
O Projeto de Lei epigrafado, de autoria do nobre
Deputado Hugo Leal, tem por escopo instituir, sob a
recomendação da Organização das Nações Unidas, a
Década de Ações para a Segurança no Trânsito.
De 2011 a 2020, os Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário farão publicar anualmente um balanço com
um registro de todas as iniciativas e ações desenvolvidas para promover a melhora na segurança do trânsito.
Além disso, o Poder Público desenvolverá atividades
educativas, informativas, de promoção, conscientização
e de estímulo à participação da sociedade na redução
da violência do trânsito. Por fim, no prazo de um ano
da publicação da lei, o Poder Executivo encaminhará
ao Congresso Nacional o Plano Nacional para Ações
de Segurança no Trânsito, em consonância com a Resolução das Nações Unidas que institui a Década de
Ações para a Segurança do Trânsito.
Na justificação do Projeto, o Autor lembra que
o trânsito faz mais de 35 mil vítimas fatais por ano
(95 mortes diárias em média), o que equivale à
queda de um avião de grande porte lotado a cada
três dias. Afirma também que, segundo dados do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA,
com uma frota de cerca de 50 milhões de veículos
– boa parte deles em precárias condições de funcionamento –, o país gasta cerca de R$30 bilhões
em despesas hospitalares, indenizações e outros
custos envolvidos em acidentes de trânsito, o que,
por si só, justificaria a aprovação da proposição.
O projeto foi distribuído às Comissões de Viação
e Transportes, Educação e Cultura e a esta Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou
unanimemente a proposição, nos termos do voto do
Relator, Deputado Sérgio Brito.
A Comissão de Educação e Cultura igualmente
aprovou o projeto à unanimidade, com emenda corrigindo o período referido na década, nos termos do
voto do Relator, Deputado Alex Canziani.
Agora, cabe a esta Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania a análise da matéria sob os
aspectos constitucional, jurídico e de técnica legislativa, a teor do disposto no art. 32, inciso IV, alínea a,
do Regimento Interno.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à proposição, que tramita sob regime de
prioridade e está sujeita à apreciação conclusiva das
Comissões (RICD, art. 24, II).
É o relatório.
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II – Voto do Relator
Examinando a proposição sob o aspecto da constitucionalidade formal, verificamos que a matéria se insere na competência legislativa concorrente, por meio
de lei ordinária, e a iniciativa parlamentar é legítima,
conforme preceituam os arts. 24, IX, 48, caput, e 61,
caput, da Constituição Federal.
Quanto à constitucionalidade material, a proposição está, de maneira geral, em consonância com
as normas e princípios constitucionais. Vemos com
reserva, no entanto, como de praxe nesta Comissão,
o estabelecimento de prazo para o Executivo exercer
prerrogativa que lhe é própria, o que violaria até mesmo o princípio da separação de Poderes. Sugerimos,
pois, emenda supressiva do art. 4º.
No mais, como já o declarou a Comissão de
Educação e Cultura, no calendário das efemérides
brasileiras, há datas as mais diversas com diferentes
finalidades.
Cabe lembrar que recentemente foi editada a Lei
nº 12.345, de 9 de dezembro de 2010, que fixa critério
para instituição de datas comemorativas.
O art. 4º da Lei nº 12.345/10 determina:
Art. 4º A proposição de data comemorativa será objeto de projeto de lei, acompanhado
de comprovação da realização de consultas
e/ou audiências públicas a amplos setores da
população, conforme estabelecido no art. 2º
desta Lei.
Segundo o diploma legal em tela, a instituição
de datas comemorativas que vigorem no território nacional obedecerá ao critério da alta significação para
os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem a sociedade
brasileira (art. 1º).
A definição do critério de alta significação será
dada, em cada caso, por meio de consultas e audiências
públicas realizadas, devidamente documentadas, com
organizações e associações legalmente reconhecidas
e vinculadas aos segmentos interessados (art. 2º).
Assim, a realização de consultas e audiências
públicas constitui-se, a partir da entrada em vigor da
Lei n.º 12.345/10, um pré-requisito para a apresentação e tramitação de projetos de lei que instituam datas
comemorativas.
Embora em princípio as leis processuais se apliquem, desde logo, aos processos pendentes (CPC,
art. 1211), esta Comissão decidiu, em 17 de agosto
de 2011, ao apreciar o parecer ao Projeto de Lei n.º
7.392, de 2010, que os ditames da lei não incidiriam
a projeto apresentado à Casa antes da entrada em vi-
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gor da nova legislação, o que corresponde à hipótese
ora em análise.
No que toca, por fim, à técnica legislativa, a proposição obedece aos ditames da Lei Complementar
n.º 95, de 26 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre
a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das leis,...”, alterada pela Lei Complementar n.º 107,
de 26 de abril de 2001, sobretudo após aperfeiçoada
pela emenda da Comissão de Educação e Cultura.
Pelas precedentes razões, manifesto meu voto
no sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 6.139, de 2009,
com a emenda da Comissão de Educação e Cultura e
a emenda ora apresentada.
Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2011.– Deputado Gonzaga Patriota, Relator.
EMENDA No
Suprima-se o art. 4º do projeto, renumerando-se o seguinte.
Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2011.–
Deputado Gonzaga Patriota, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda, do Projeto de Lei nº 6.319-B/2009 e da
Emenda da Comissão de Educação e Cultura, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Gonzaga Patriota.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ricardo Berzoini – Presidente, Alessandro Molon, Fabio Trad e Luiz Carlos – Vice-Presidentes,
Alceu Moreira, Andre Moura, Anthony Garotinho,
Antonio Bulhões, Arnaldo Faria de Sá, Arthur Oliveira Maia, Asdrubal Bentes, Bonifácio de Andrada,
Bruna Furlan, Cândido Vaccarezza, Danilo Forte,
Delegado Protógenes, Dr. Grilo, Dr. Ubiali, Eliseu
Padilha, Esperidião Amin, Evandro Milhomen, Felipe Maia, Félix Mendonça Júnior, Francisco Araújo, Gera Arruda, Henrique Oliveira, João Campos,
João Paulo Cunha, João Paulo Lima, Jorginho Mello,
José Nunes, Jutahy Junior, Luiz Couto, Luiz Pitiman,
Marçal Filho, Marcos Medrado, Mauro Benevides,
Mendonça Filho, Mendonça Prado, Onofre Santo
Agostini, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo
Magalhães, Paulo Maluf, Paulo Teixeira, Roberto
Freire, Ronaldo Fonseca, Valtenir Pereira, Vicente
Candido, Vieira da Cunha, Zenaldo Coutinho, Bernardo Santana de Vasconcellos, Cida Borghetti,
Dilceu Sperafico, Efraim Filho, Francisco Escórcio,
Hugo Leal, Laercio Oliveira, Luiz Noé, Marcelo
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Aguiar, Márcio Macêdo, Nazareno Fonteles, Odílio
Balbinotti e Rosane Ferreira.
Sala da Comissão, 22 de maio de 2012.– Deputado Ricardo Berzoini, Presidente.
EMENDA ADOTADA PELA CCJC AO
PROJETO DE LEI Nº 6.319-B/2009
Suprima-se o art. 4º do projeto, renumerando-se o seguinte.
Sala da Comissão, 22 de maio de 2012. – Deputado Ricardo Berzoini, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 6.830-B, DE 2010
(Do Sr. Átila Lins)
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal do Alto Solimões,
com sede em Benjamin Constant, Estado do
Amazonas; tendo pareceres: da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação (relator: DEP. SABINO CASTELO BRANCO); da Comissão de
Educação e Cultura, pela rejeição (relatora:
DEP. ANDREIA ZITO); e da Comissão de Finanças e Tributação, pela incompatibilidade
e inadequação financeira e orçamentária
(relator: DEP. PEDRO EUGÊNIO).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; Educação e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54,
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania
(Art. 54, RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário – Art. 24, II, “g”.
Publicação dos Pareceres das Comissões de Educação e Cultura; e de Finanças e Tributação
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
I – Relatorio
O Projeto de Lei nº 6.830-A, de 2010, de autoria
do nobre Deputado Federal Atila Lins, visa autorizar o
Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Alto
Solimões, com sede na cidade de Benjamin Constant,
no Estado do Amazonas
As justificativas apresentadas pelo autor indicam
que esta proposição está em sintonia com o processo
de interiorização do ensino superior colocado em prática pelo Governo Federal, via política de expansão, havendo o atendimento ao anseio da população daquela
região que abriga um enorme patrimônio ambiental e
humano, com uma grande potencialidade na sua biodiversidade a ser explorada, numa área fortemente
marcada pela diversidade ambiental, cultural, étnica
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e de convivência de três nacionalidades (brasileira,
peruana e colombiana). A escolha da cidade Benjamin
Constant, por conta da sua localização privilegiada, das
várias alternativas econômicas oferecidas, disponibilidade de instalações físicas para abrigar as atividades
iniciais da Universidade e a ampliação do intercâmbio
das atividades de extensão e pesquisas científicas em
toda aquela região da Floresta Amazônica.
Na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada em
09 de junho de 2010, foi aprovado por unanimidade,
nos termos do parecer do relator, deputado Sabino
Castelo Branco.
Nesta Comissão de Educação e Cultura, no prazo
regimental, não foram apresentadas emendas ao Projeto.
II – Voto do Relator
Nos termos do art. 32, XVIII, alínea “p”, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe a esta
Comissão manifestar-se sobre o mérito da proposição.
Todas as justificativas apresentadas pelo autor,
em sua justificação, são razões mais que fundamentadas para servir como garantia para a criação dessa
Universidade do Alto Solimões, em Benjamin Constant,
no Estado do Amazonas.
Pensar-se na expansão do ensino superior em
nosso País, com a criação de novas unidades de ensino superior em localidades de difícil acesso, mas
com grande potencial e clientela são ações de suma
importância, fato devidamente justificado neste Projeto
de Lei nº 6.830, de 2010, do nobre parlamentar Atila Lins. Talvez, se já não existissem recomendações,
nesta Comissão de Educação e Cultura que definem
entendimentos para proposições, do tipo desta que
ora estou relatando, certamente estaria votando pela
sua aprovação.
Ocorre que, apesar do inegável mérito da proposição em apreço, é preciso, entretanto, que se considerem e sejam acatadas as observações constantes
da Súmula de Recomendações nº 1/2001, desta Comissão de Educação e Cultura, revalidada em 25 de
abril de 2001, que sistematiza critérios para análise de
alguns tipos de iniciativas.
Está estabelecido por esta Súmula que, quando
se tratar de proposições relativas à criação ou transformação de escola federal, em qualquer nível ou modalidade de ensino, a recomendação aos Relatores é
de que o Parecer conclua pela rejeição da proposta,
tendo em vista que a criação de escolas federais implica
em criação de órgãos públicos e, conseqüentemente,
cargos e funções correspondentes. Tal iniciativa, segundo o art. 61, § 1º, II, “e” da Constituição Federal, é
privativa do Poder Executivo.
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A criação ou transformação de instituição de ensino deve ser sugerida na forma de Indicação ao Poder
Executivo, de acordo com o preconizado no art. 113
do Regimento Interno desta Casa.
Por estas razões, sou pela rejeição do Projeto
de Lei nº 6.830-A, de 2010, mas, em reconhecimento
ao mérito da proposição em análise e a oportunidade
de atendimento ao seu objetivo, sugiro seu encaminhamento na forma de Indicação desta Comissão de
Educação e Cultura ao Poder Executivo.
Sala da Comissão, 24 de agosto de 2010. – Deputada Andreia Zito, PSDB-RJ.
REQUERIMENTO
(Da Sra. Andreia Zito)
Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, sugerindo ao Ministério da Educação a criação da Universidade Federal
do Alto Solimões, com sede em Benjamin
Constant, Estado do Amazonas.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exª. Encaminhar ao Poder Executivo a Indicação
anexa, sugerindo ao Ministério da Educação a criação
da Universidade Federal do Alto Solimões, com sede
em Benjamin Constant.
Sala da Comissão, 24 de agosto de 2010. – Deputada Andreia Zito, PSDB-RJ.
INDICAÇÃO Nº
, DE 2009
(Da Comissão de Educação e Cultura)
Sugere ao Ministério da Educação a
criação da Universidade Federal do Alto Solimões, com sede em Benjamin Constant,
Estado do Amazonas
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação.
A Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, ao apreciar o Projeto de Lei nº
6.830-A, de 2010, de autoria do Deputado Federal
Atila Lins que “autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal do Alto Solimões, com sede
em Benjamin Constant, no Estado do Amazonas”,
decidiu-se por sua rejeição. Teve em vista o que é
preceituado por sua Súmula nº 1, de 2001, de Recomendações aos Senhores Relatores, a saber, que
os projetos de lei de natureza autorizativa, versando
sobre matéria de iniciativa do Poder Executivo, sejam
rejeitados. Se reconhecido o mérito dos conteúdos
que encerram, sejam encaminhados aos órgãos
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competentes na área governamental, por meio de
“Indicação ao Executivo”.
Senhor Ministro, vimos respeitosamente trazer-lhe, nesta oportunidade, o pleito da adoção de providências, no âmbito do MEC, que possam encaminhar
a criação da Universidade Federal do Alto Solimões,
com sede em Benjamin Constant, Estado do Amazonas.
Na justificação de seu Projeto de Lei, o Deputado Federal Atila Lins argumenta que sua proposição
acompanha a tendência da valorização da educação
de ensino superior, conforme as políticas públicas definidas para a expansão e interiorização das instituições
de ensino superior, mediante a iniciativa de indicar ao
Poder Executivo uma localidade que possui todas as
condições necessárias para sediar uma nova instituição federal de ensino superior.
Tendo em vista, as justificativas apresentadas
pelo autor que indicam que esta proposição está
em sintonia com o processo de interiorização do
ensino superior colocado em prática pelo Governo
Federal, via política de expansão, havendo o atendimento ao anseio da população daquela região que
abriga um enorme patrimônio ambiental e humano,
com uma grande potencialidade na sua biodiversidade a ser explorada, numa área fortemente marcada pela diversidade ambiental, cultural, étnica e
de convivência de três nacionalidades (brasileira,
peruana e colombiana). A escolha da cidade Benjamin Constant, por conta da sua localização privilegiada, das várias alternativas econômicas oferecidas, disponibilidade de instalações físicas para
abrigar as atividades iniciais da Universidade e a
ampliação do intercâmbio das atividades de extensão e pesquisas científicas em toda aquela região
da Floresta Amazônica, que aqui estão discorridas,
solicitamos o empenho de Vossa Excelência e de
toda a equipe técnica do MEC para a criação da
Universidade Federal do Alto Solimões, com sede
em Benjamin Constant, no Estado do Amazonas.
Sala da Comissão, 24 de agosto de 2010. – Deputada Andreia Zito, PSDB-RJ.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 6.830-A/2010, com envio de Indicação ao
Poder Executivo, nos termos do Parecer da Relatora,
Deputada Andreia Zito.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angelo Vanhoni – Presidente, Paulo Rubem Santiago, Antonio Carlos Chamariz e Pinto Itamaraty –
Vice-Presidentes, Alice Portugal, Antônio Carlos Biffi,
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Ariosto Holanda, Átila Lira, Carlos Abicalil, Elismar
Prado, Fernando Chiarelli, Gastão Vieira, João Matos,
Joaquim Beltrão, Jorginho Maluly, Lelo Coimbra, Lobbe Neto, Luciana Costa, Marcelo Almeida, Maria do
Rosário, Nilson Pinto, Professor Setimo, Raul Henry,
Rogério Marinho, Waldir Maranhão, Wilson Picler, Angela Portela, Eduardo Barbosa, José Linhares, Osmar
Serraglio, Paulo Magalhães e Severiano Alves.
Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2010. –
Deputado Angelo Vanhoni, Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 6.830, de 2010, pretende autorizar
o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Alto
Solimões, no Município de Benjamin Constant, bem como
os cargos e funções necessários ao seu funcionamento,
com o objetivo de ministrar ensino superior, preservando
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
principalmente nas questões da realidade amazônica.
A proposta tramitou pela Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público – CTASP e pela
Comissão de Educação e Cultura – CEC, tendo sido
aprovada unanimemente naquele Colegiado e rejeitada
neste último, nos termos da Súmula de Recomendações
aos Relatores nº 01/2001 – CEC/Câmara dos Deputados, que trata da apreciação dos projetos de caráter
meramente autorizativos para criação de instituições
educacionais. Tal posicionamento tem sido adotado
por este órgão colegiado uma vez que as proposições
desta natureza, de iniciativa parlamentar, constituem
competência privativa do Presidente da República, nos
termos do art. 61, §1º, inciso II da Constituição Federal.
É o relatório.
II – Voto
Compete à Comissão de Finanças e Tributação,
apreciar a proposta, nos termos do art. 32, inciso X, alínea h, do Regimento Interno desta Casa e da Norma
Interna da Comissão de Finanças e Tributação, de 29 de
maio de 1996, quanto à compatibilização ou adequação
de seus dispositivos com o plano plurianual (PPA), com
a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), com o orçamento anual (LOA) e demais dispositivos legais em vigor.
Preliminarmente, é relevante notar que o projeto
de lei em exame fere o art. 61, § 1º, inciso II, alínea
“e” da Constituição Federal. Tal dispositivo prevê que
a iniciativa de lei visando a criação de órgãos da administração pública constitui atribuição privativa do
Presidente da República.
Nesse passo, o art. 8º da Norma Interna da Comissão de Finanças e Tributação, que fixa procedimentos para
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o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária
e financeira, estabelece que “será considerada incompatível a proposição que aumente despesa em matéria de
iniciativa exclusiva do Presidente da República” (grifei).
Verifica-se, ainda, que as propostas em análise, à
luz do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
(Lei Complementar nº 101/2000), fixam para o ente obrigação legal por um período superior a dois exercícios,
constituindo despesa obrigatória de caráter continuado.
Dessa forma, conforme o § 1º do mencionado dispositivo,
“os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata
o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista
no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.” O art. 16, inciso I, preceitua que:
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento da despesa será acompanhado de:
I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar
em vigor e nos dois subseqüentes.
No mesmo sentido dispõe a Lei nº 12.465, de 12
de agosto de 2011 (LDO 2012):
Art. 88. As proposições legislativas, sob a
forma de projetos de lei, decretos legislativos
ou medidas provisórias e respectivas emendas
que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa da União, deverão estar acompanhadas
de estimativas desses efeitos no exercício em
que entrar em vigor e nos dois subsequentes,
detalhando a memória de cálculo respectiva e
correspondente compensação, para efeito de
adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com as disposições constitucionais
e legais que regem a matéria.
Corroborando com o entendimento dos dispositivos supramencionados, a Comissão de Finanças e
Tributação editou a Súmula nº 1, de 2008, que considera incompatível e inadequada a proposição que,
mesmo em caráter autorizativo, conflite com a LRF, ao
deixar de estimar o impacto orçamentário-financeiro e
de demonstrar a origem dos recursos para seu custeio,
exarada nos seguintes termos:
SÚMULA nº 1/08-CFT – É incompatível e inadequada a proposição, inclusive em
caráter autorizativo, que, conflitando com as
normas da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – deixe de apresentar a estimativa de seu
impacto orçamentário e financeiro bem como
a respectiva compensação.
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Quanto ao exame de adequação da proposta
com o Plano Plurianual – PPA 2012-2015, constata-se que não existe iniciativa específica para a criação
da Universidade Federal do Alto Solimões, no âmbito
do Programa 2032 – Educação Superior – Graduação,
Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão. Por sua
vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA 2012 não prevê
recursos para esta iniciativa.
No entanto, verifica-se que na LOA 2012 há a
dotação 12.364.2032.8282.0182 – Reestruturação
e Expansão das Universidades Federais – Benjamin
Constant – AM, no montante de R$500 mil, no âmbito
da Unidade Orçamentária 26270 – Fundação Universidade do Amazonas (UFAM), que indica a intenção
do Governo Federal em expandir a atuação da UFAM
para o referido município amazonense, sem, no entanto, criar uma nova Universidade Federal.
Diante do exposto, submeto a este colegiado meu
voto pela incompatibilidade com as normas orçamentárias e financeiras e pela inadequação orçamentária
e financeira do Projeto de Lei nº 6.830, de 2010.
Sala das Sessões, 22 de março de 2012. – Deputado Pedro Eugênio, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente
pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 6.830/10, nos termos
do parecer do relator, Deputado Pedro Eugênio.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antônio Andrade – Presidente, Pauderney Avelino – Vice-Presidente, Afonso Florence, Alexandre
Leite, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Audifax, Cláudio
Puty, Fernando Coelho Filho, Guilherme Campos,
João Dado, João Magalhães, José Guimarães, José
Humberto, José Priante, Júlio Cesar, Júnior Coimbra,
Manato, Mário Feitoza, Osmar Júnior, Otoniel Lima,
Pedro Eugênio, Pedro Novais, Reinhold Stephanes,
Rui Palmeira, Toninho Pinheiro, Vaz de Lima, Zequinha Marinho, João Maia, Luciano Castro, Luiz Carlos
Setim, Manoel Junior e Policarpo.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Deputado Antônio Andrade, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 240-A, DE 2011
(Do Sr. Sandes Júnior)
Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990 – Código de Defesa e Proteção do
Consumidor; tendo parecer da Comissão
de Defesa do Consumidor, pela rejeição
(relator: DEP. CÉSAR HALUM).
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Despacho: Às Comissões de Defesa
Do Consumidor e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do
Consumidor
PARECER VENCEDOR
Em reunião realizada hoje, em virtude da rejeição do Parecer do Relator Substituto, Deputado Silvio
Costa, fui designado Relator do Vencedor desta proposição e adotei o meu voto em separado como parecer,
o qual transcrevo abaixo.
O Projeto de Lei nº 240/11 visa alterar o Código
de Defesa do Consumidor instituindo que o consumidor
teria direito a inversão do ônus da prova quando se sentir em desvantagem por não ter recebido documentos
relacionados ao fornecimento de produtos ou serviço,
ou seja, quando alegar não ter recebido orçamento,
pedido, contrato, manual de instrução em língua portuguesa e rotulagem, certificado de garantia, recibo,
nota fiscal ou documento equivalente de fornecimento
de produtos ou prestação de serviços.
Para assegurar esse direito, o projeto retira do
ordenamento jurídico a competência do juiz para determinar, a partir da verossimilhança da alegação, ou
quando julgar o consumidor hipossuficiente, a inversão
do ônus da prova, afirmando que esse direito deveria
ser incondicional no processo civil, especialmente nos
casos descritos.
Assim, os critérios para a inversão do ônus da prova que já estão muito bem definidos atualmente, tanto
pela legislação, quanto pelos entendimentos de nossa
doutrina e tribunais, passariam a ser generalizados e
sem a devida análise pela autoridade competente do
Poder Judiciário, o que entendemos representa grave
fragilidade a uma questão que atualmente funciona
como exceção e não regra (como defende o projeto).
O projeto acaba com a necessidade da análise
de requisitos básicos, aferidos com base nos aspectos
fático-probatórios peculiares de cada caso concreto.
Deixa-se, por exemplo, de considerar as circunstâncias
que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação
da defesa dos direitos do consumidor.
O parecer do nobre relator entende haver um exagero na lei ao conceder esse poder discricionário ao
magistrado. Discordamos desse posicionamento, vez
que dentro da ótica do processo civil brasileiro temos
como princípio básico o poder de decisão do juiz, e
como garantia fundamental, o duplo grau de jurisdição,
ou seja, a possibilidade de se questionar determinado
entendimento em uma instância superior.
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Por fim, um assunto que hoje é pacificado em
nossa doutrina e jurisprudência pode transformar-se
em polêmicos debates tendo em vista a extinção de
critérios e da falta de razoabilidade da proposta uma
vez que os entendimentos vigentes que visam resguardar o consumidor seriam abolidos.
O Projeto, com o seu intuito de beneficiar os consumidores, na prática acaba por prejudicá-los, pois limita em um rol os casos em que é permitido a inversão
do ônus da prova. Atualmente não existe essa limitação, podendo ser concedida a facilitação da defesa
dos direitos em qualquer caso em que o juiz entender
que a alegação é verossímil, ou quando o consumidor
for hipossuficiente.
Por acreditar que o projeto traz mais prejuízos
ao consumidor do que benefícios, nosso voto é pela
rejeição do Projeto de Lei nº 240, de 2011.
Sala da Comissão, 11 de abril de 2012. – César
Halum, Deputado Federal, PSD-TO.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Defesa do Consumidor, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, contra os votos
dos Deputados Almeida Lima, Chico Lopes, Reguffe
e Severino Ninho, o Projeto de Lei nº 240/2011, nos
termos do Parecer do Relator do Vencedor, Deputado
César Halum. O parecer do Primitivo Relator, Deputado Carlos Eduardo Cadoca, constituiu-se em voto em
separado. O Deputado Ricardo Izar apresentou voto
em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados
Eros Biondini, Wolney Queiroz e Eli Correa Filho – Vice-Presidentes; Almeida Lima, Chico Lopes, Dr. Carlos
Alberto, Filipe Pereira, Iracema Portella, José Carlos
Araújo, Lauriete, Paulo Pimenta, Reguffe, Ricardo Izar,
Roberto Teixeira, Sérgio Brito, Severino Ninho, Weliton Prado, Aureo, Chico D’Angelo, Nelson Marchezan
Junior e Silvio Costa.
Sala da Comissão, 11 de abril de 2012. – Deputado Eros Biondini, Presidente em exercício.
VOTO EM SEPARADO CARLOS EDUARDO CADOCA
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 240, de 2011, de autoria do
nobre Deputado Sandes Júnior propõe alterar o inciso VIII do art. 6º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990 e com isso, facilitar a defesa de direitos do
consumidor. Inclusive com a incondicional inversão do
ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a
seu pedido, este se sentir em condição de desvantagem por não ter recebido orçamento, pedido, contrato,
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manual de instrução em língua portuguesa, certificado
de garantia, recibo ou nota fiscal.
O autor argumenta que a redação original do inciso VIII condiciona a inversão do ônus da prova à discricionariedade do juiz. Este deverá aferir a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor.
Esgotado o prazo regimental de cinco sessões,
iniciado em 29/3/2011, não foram apresentadas emendas à proposição.
Nos termos regimentais (arts. 24, II, e 32), compete-nos manifestar sobre o mérito da proposição, ou
seja, no que se refere às relações de consumo.
II – Voto
O projeto de lei em tela pretende alterar o inciso
VIII do art. 6º da Lei nº 8.078/90. Autoriza a inversão
do ônus da prova a favor do consumidor, quando este
se sentir em desvantagem por não ter recebido documentos relacionados ao fornecimento de produtos
ou serviços.
Os mais de vinte anos do Código de Defesa do
Consumidor mostram que a atual redação do dispositivo sob comento não favorece ao consumidor e vem
lhe criando reais dificuldades nas demandas judiciais.
Ao explicar a importância das mudanças sugeridas, o autor argumenta que o direito de inversão do
ônus da prova no processo civil deve ser incondicional. Especialmente nos casos de o consumidor não ter
recebido, como ocorre muitas vezes, um orçamento,
um contrato ou um recibo dos produtos e serviços que
lhe são ofertados e vendidos. Defende ainda que “A
inversão do ônus da prova é, (...), um direito básico e
incondicional, não devendo ficar brechas na lei para
que se torne apenas uma expectativa e não um direito consagrado pelo Código de Proteção e Defesa do
Consumidor”.
O dispositivo legal diz que caberá tão somente
ao Juiz, a análise da verossimilhança da alegação do
consumidor vitimado ou sua condição de hipossuficiente
na relação de consumo com o fabricante demandado:
“(...) quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências;” (grifei).
É nessa parte, precisamente, que discordamos
da atual redação do inciso VIII do art. 6º, mostrando-se
relevantes e oportunas as alterações ora propostas.
Parece-nos que há um certo exagero na fórmula legal de conceder tanto poder discricionário a um
magistrado, deixando o consumidor sem o necessário
amparo e recurso imediato para buscar a agilização
na defesa de seus direitos.
É bem verdade que há juristas, a exemplo da promotora de justiça Cecília Matos1, autora de um artigo especia-
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lizado sobre o tema, que argumentam de modo contrário.
Porém, por restrição de competência desta Comissão,
à luz do art. 32, inciso V, alíneas “a” a “c”, do Regimento
Interno desta Casa, preferimos deixar essa abordagem
de cunho eminentemente jurídico para ser resolvida pela
douta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
1 “O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor”, in Revista
Direito do Consumidor, editora RT, vol. 11, jul/set 1994.

No âmbito desta Comissão devemos defender o
consumidor. Com esse foco e pelas razões apresentadas votamos pela aprovação do PL nº 240, de 2011.
Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. –
Deputado Carlos Eduardo Cadoca.
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO
RICARDO IZAR
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 240/2011, de autoria do Deputado Sandes Júnior, visa alterar o inciso VIII do art. 6º
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 para instituir que o consumidor teria direito a inversão do ônus
da prova quando alegar não ter recebido documentos
relacionados ao fornecimento de produtos ou serviço.
O autor do PL retira do texto legal a competência
do juiz para determinar, a partir da verossimilhança
da alegação, ou quando julgar o consumidor hipossuficiente, a inversão do ônus da prova, afirmando que
esse direito deveria ser incondicional no processo civil,
especialmente nos casos descritos.
No prazo regimental não foram apresentadas
emendas ao projeto.
Resta feito que projeto encontra-se sob análise
da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC), na
Câmara dos Deputados.
II – Voto do Relator
O Código de Defesa do Consumidor estabelece
como direitos básicos do consumidor, entre outros, o
acesso aos órgãos judiciários com vistas à prevenção
ou à reparação de danos patrimoniais e morais e à facilitação da defesa de seus direitos.
Contudo, o projeto da forma como proposta pelo
legislador quer exaltar tais direitos ferindo princípios
constitucionais contidos no art. 5º, inciso XXXV que
disciplina que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito e inciso LV que
dispõe que aos litigantes, em processo judicial (...) são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes.
Isso, porque a inversão do ônus da prova dá-se
pelo entendimento do juiz, pois cabe ao magistrado
verificar se estão presentes os requisitos legais para
que se proceda tal inversão, por meio de sentença e
após julgado o mérito, segundo o devido processo le-
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gal, por isso a manutenção da parte final, atualmente
existente, no inciso que se pretende alterar.
Considerando isso, e objetivando o aprimoramento do Projeto é que sugerimos a aprovação do
substitutivo proposto.
III – Conclusão
Em conclusão aos argumentos e motivos acima
elencados, voto pela aprovação do Projeto de Lei n°
240/2011, na forma do substitutivo ora proposto.
SUSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 240 DE 2011
Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa e Proteção
do Consumidor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.
Art. 2º O inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 6º ......................................................
...............................................................
VIII – a facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando
a pedido do consumidor este se sentir em
condição de desvantagem por não ter recebido orçamento, pedido, contrato, manual de
instrução em língua portuguesa e rotulagem,
certificado de garantia, recibo, nota fiscal ou
documento equivalente de fornecimento de
produtos ou prestação de serviços, caso em
que o juiz, deverá verificar a verossimilhança da
alegação e a hipossuficiência do consumidor,
segundo as regras ordinárias de experiência.
............................................................... “
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação
Sala da Comissão, 27 de março de 2012. – Deputado Ricardo Izar.
PROJETO DE LEI Nº 628-B, DE 2011
(Da Sra. Nilda Gondim)
Altera a redação de dispositivos da Lei
nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas que
especifica e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela
aprovação (relator: DEP. DR. UBIALI); e da
Comissão de Seguridade Social e Família,
pela aprovação, com emenda (relatora: DEP.
SUELI VIDIGAL).
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Despacho: Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio;
Seguridade Social e Família e Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família
I – Relatório
O projeto de lei em tela tem o objetivo de complementar a lei que dá prioridade de atendimento aos
deficientes, aos idosos, às gestantes e lactantes e às
pessoas acompanhadas por criança de colo.
Cuida-se de garantir o atendimento prioritário
também em estabelecimentos comerciais e similares,
onde existam caixas, balcões ou guichês, prevendo-se,
ainda, multa, no caso de descumprimento.
A inclusa justificação sublinha a importância do
projeto, a fim de que a prioridade alcance lugares como
bancos, repartições públicas, supermercados, hipermercados e grandes lojas de departamentos.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovou o projeto de lei, à unanimidade.
Trata-se de apreciação conclusiva pelas comissões.
Nesta, encerrado o prazo, não foram oferecidas emendas.
É o relatório.
II – Voto da Relatora
Nos termos do artigo inaugural da Carta Política
de 1988, um dos fundamentos da República Federativa
do Brasil é a dignidade da pessoa humana.
É dentro desta diretriz que se deve entender a Lei
nº 10.048, de 2000, cujo alcance ora se busca ampliar.
Por isso, no que tange ao campo temático desta
comissão, é inquestionável que a iniciativa legislativa
em questão deve ser recebida com louvor.
A lei foi extremamente tímida, ao limitar o atendimento prioritário às repartições públicas e às empresas
concessionárias de serviços públicos.
Com efeito, são, justamente, nos estabelecimentos abrangidos pela proposição que se observam,
habitualmente, atitudes desrespeitosas com aquelas
pessoas que, por suas necessidades peculiares, devem ser mais consideradas.
Como bem destacou o eminente relator da matéria, na comissão de mérito predecessora, a medida
legislativa ora alvitrada constitui um reforço para a
conscientização sobre a necessidade de uma maior
solidariedade e respeito mútuo na nossa sociedade.
Anoto que se deve corrigir o lapso ocorrido quando da referência ao dispositivo que é alterado pelo art.
3º do projeto: trata-se de alterar o art. 6º, como enunciado no caput, e não o art. 3º da Lei nº 10.048/00. A
par disso, a menção à nova redação deverá ser feita
ao final do dispositivo, que tem parágrafo único.
Por conseguinte, o voto é pela APROVAÇÃO do
PL nº 628, de 2011, com a emenda em anexo.
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Sala da Comissão, 14 de março de 2012. – Deputada Sueli Vidigal, Relatora.
EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 3o do projeto a seguinte redação:
“Art. 3º O art. 6º da Lei nº 10.048, de 8 de
novembro de 2000, passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso IV:
‘Art. 6º........................................................
................................................................
IV – no caso dos estabelecimentos comerciais e similares onde existam caixas, balcões ou
guichês para atendimento, à multa correspondente a dez vezes o valor do menor benefício
pago pelo Regime Geral de Previdência Social.
........................................................ (NR)’”
Sala da Comissão, 14 de março de 2012. – Deputada Sueli Vidigal, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com emenda, o Projeto de Lei nº 628/2011, nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Sueli Vidigal.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mandetta – Presidente, Fábio Souto, Lael Varella
e Antonio Brito – Vice-Presidentes, Alexandre Roso,
Amauri Teixeira, Angelo Vanhoni, Carmen Zanotto,
Chico D’Angelo, Cida Borghetti, Darcísio Perondi, Dr.
Jorge Silva, Dr. Paulo César, Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus,
José Linhares, Nazareno Fonteles, Neilton Mulim, Nilda
Gondim, Osmar Terra, Rogério Carvalho, Rosinha da
Adefal, Saraiva Felipe, Sueli Vidigal, William Dib, André
Zacharow, Bruna Furlan, Dr. Rosinha, Geraldo Thadeu,
Luiz Carlos Setim, Pastor Eurico e Roberto Britto.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Deputado Mandetta, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 1.322-A, DE 2011
(Do Senado Federal)
PLS nº 49/2011
OFÍCIO nº 620/2011 – SF
Altera os arts. 88 e 89 da Lei nº 9.099,
de 26 de setembro de 1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), para vedar a suspensão condicional do processo
e a ação penal condicionada à representação nos crimes cometidos com violência
doméstica ou familiar contra a mulher, e o
art. 16 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer
prioridade às ações penais que especifica;
tendo parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela aprovação deste e
pela rejeição do de nº 2451/2011, apensado
(relatora: DEP. ERIKA KOKAY).
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Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Família e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família
I – Relatório
Pelo presente Projeto de Lei, em epígrafe numerado, o Senado Federal pretende vedar a suspensão
condicional do processo e tornar a ação penal pública
incondicionada nos casos de crimes praticados com
violência doméstica contra a mulher, conforme disposto
na Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria
da Penha, alterando a Lei nº 9.099/95.
Quer, outrossim, dar prioridade de tramitação perante
o Juizado Especial Criminal, enquanto não forem criados
os Juizados de Violência Doméstica contra a Mulher, das
ações que envolvam violência doméstica contra a mulher.
Foi apensado, por despacho da Presidência, o Projeto de Lei nº 2.451, de 2011, do Sr. Deputado Anthony
Garotinho, que pretende alterar a Lei nº 11.340, de 7 de
agosto 2006, no sentido de caracterizar a violência de
que trata esta lei como independe do fato de a relação
entre as pessoas ser estável ou ocasional. Também que
em nenhuma hipótese a ação penal pública incondicionada será impedida pela manifestação da ofendida.
A esta Comissão de Seguridade Social e Família compete julgar o mérito das Proposições sendo a
apreciação conclusiva (art. 24, II do Regimento Interno).
Não foram apresentadas emendas, no prazo
regimental.
É o relatório.
II – Voto do Relator
A matéria enfocada na Proposição em análise
reveste-se de suma importância, na medida em que
se quer coibir de todas as maneiras possíveis a violência doméstica e, por consequência, a violência de
modo em geral.
Não é possível que haja suspensão condicional
do processo quando ocorra a violência doméstica.
Tal fato apresenta-se mais lamentável e gravoso
quando verificamos que ocorrem mortes após a soltura do
réu, em decorrência da suspensão condicional do processo.
A Lei Maria da Penha não pode ser diminuída em
seus objetivos mais relevantes em virtude de inaplicabilidade de um de seus princípios básicos: a proteção do lar.
Embora, o PL principal traga algumas incongruências em relação à Lei Complementar n.º 95/98, que
dispõe sobre a elaboração legislativa, não cabe a esta
Comissão de Seguridade Social e Família manifestar-
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-se a respeito, sendo competência da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
No concernente ao Projeto de Lei nº 2.451, de
2011, cremos não assistir razão ao ilustre Proponente.
Com relação ao art. 5-A que seria acrescido,
podemos afirmar que a Lei n.º 11.340/06 já dispõe a
respeito no art. 5.º, ou seja, a Lei já protege até mesmo a relação ocasional.
Assim é que reza o dispositivo (grifos nossos):
“Art. 5.º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II – no âmbito da família, compreendida
como a comunidade formada por indivíduos
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por
vontade expressa;
III – em qualquer relação íntima de afeto, na
qual o agressor conviva ou tenha convivido com
a ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais
enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”
Quanto ao acréscimo do parágrafo único ao art.
16, pode-se afirmar que a ação pública incondicionada
não poderá ser sobrestada por manifestação da ofendida, pois que não lhe pertence o direito de ação neste
caso, mas sim ao Ministério Público, que é o “dominus
litis”, e representante do Estado na “persecutio criminis”.
Deste modo, somente vemos conveniência e oportunidade na aprovação do Projeto de Lei n.º 1.322, de 2011.
Nosso voto é , portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n.º 1.322, de 2011, e pela rejeição do de
n.º 2.451, de 2011.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2011. –
Deputada Erika Kokay, PT-DF, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.322/2011, e rejeitou o
PL 2451/2011, apensado, nos termos do Parecer da
Relatora, Deputada Erika Kokay.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mandetta – Presidente, Fábio Souto, Lael Varella
e Antonio Brito – Vice-Presidentes, Alexandre Roso,
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Amauri Teixeira, Angelo Vanhoni, Carmen Zanotto,
Chico D’Angelo, Cida Borghetti, Darcísio Perondi, Dr.
Jorge Silva, Dr. Paulo César, Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus,
José Linhares, Nazareno Fonteles, Neilton Mulim, Nilda
Gondim, Osmar Terra, Rogério Carvalho, Rosinha da
Adefal, Saraiva Felipe, Sueli Vidigal, William Dib, André
Zacharow, Bruna Furlan, Dr. Rosinha, Geraldo Thadeu,
Luiz Carlos Setim, Pastor Eurico e Roberto Britto.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Deputado Mandetta, Presidente.

A proposição tramita em regime ordinário e foi
distribuída, para apreciação conclusiva, na forma do
inciso II do art. 24 do Regimento Interno desta Casa,
quanto ao mérito, pela Comissão de Seguridade Social
e Família; e quanto aos aspectos previstos no art. 54 do
Regimento Interno desta Casa, para apreciação pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
No prazo regimental, não foram oferecidas emendas à proposição.
É o Relatório.

PROJETO DE LEI Nº 1.445-A, DE 2011
(Do Sr. Rogério Carvalho)

As pessoas com mais de sessenta anos no Brasil
correspondem a 10,8% da população brasileira, somando um total de 20,6 milhões de pessoas, segundo o
censo de 2010, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. A tendência
é que a população idosa aumente progressivamente e
alcance 13,7% dos habitantes em nosso país, ou seja,
28,3 milhões de idosos, já no ano de 2020.
Em face do crescimento desse contingente populacional e das vulnerabilidades sociais naturais da
idade, os idosos têm merecido especial atenção do
legislador nos últimos anos. Primeiramente, citamos a
implantação de uma política nacional para as pessoas
idosas no Brasil, que ocorreu por meio da Lei nº 8.842,
de 1994, que ora se pretende alterar. Até então, não
havia legislação protetiva específica para a pessoa idosa, mas apenas referências no Código Civil de 1916,
Código Penal de 1940, no Código Eleitoral de 1965 e
inúmeros decretos, leis e portarias.
Embora a aprovação da Política Nacional do Idoso tenha sido um passo importante para a população
idosa, pois instituiu-lhe algumas garantias mínimas, foi
com a publicação do Estatuto do Idoso, por meio da
Lei nº 10.741, de 2003, que esse grupo populacional
passou a ter uma norma protetiva mais abrangente.
A proposição em exame pretende dar continuidade à modernização da legislação protetiva da pessoa
idosa, ampliando o rol de suas garantias. A primeira
alteração defende que seja reforçada a participação
do idoso na sociedade e no controle social. Para tanto,
propõe que entre as garantias de prioridade da pessoa
idosa, previstas no parágrafo único do art. 3º da Lei nº
10.741, de 2003, Estatuto do Idoso, conste o inciso X
com o seguinte teor: “estímulo à participação e fortalecimento do controle social”. Ademais, propõe que seja
acrescentada ao inciso II do art. 4º da Lei nº 8.842, de
1994, Política Nacional do Idoso – PNI, a expressão
“fortalecimento do controle social”.
Embora o inciso II do art. 4º da PNI já contenha
previsão da “participação do idoso, através de suas
organizações representativas, na formulação, imple-

Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003 (Estatuto do Idoso) e a Lei nº 8.842,
de 4 de janeiro de 1994, que “dispõe sobre a
política nacional do idoso, cria o Conselho
Nacional do Idoso e dá outras providências”,
para acrescentar novas diretrizes à política
nacional do idoso e garantias de prioridades
aos idosos; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação
(relator: DEP. JOSÉ LINHARES).
Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Família e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 1.445, de 2011, de autoria do
nobre Deputado Rogério Carvalho, defende o acréscimo de dispositivos à Lei nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e à Lei
nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a
Política Nacional do Idoso, prevendo o fortalecimento
do controle social, promoção de cooperação nacional
e internacional das experiências na política de atendimento à pessoa idosa, apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas e formação e educação permanente
dos profissionais de saúde na área da pessoa idosa.
Em sua justificativa, o autor argumenta que a
estimativa para o ano de 2020 é que os idosos correspondam a 13% da população, alcançando 30 milhões de pessoas, tornando-se necessária uma nova
organização social que reduza os problemas que estão
surgindo relacionados a solidão, saúde e pobreza dos
idosos, além da perda de status social que exclui sua
participação na sociedade moderna.

II – Voto do Relator
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mentação e avaliação das políticas, planos, programas
e projetos a serem desenvolvidos”, entendemos meritória a proposta de também incluir essas garantias
no Estatuto do Idoso, uma vez que é essa norma que
rege formalmente os direitos da pessoa idosa sendo
conveniente que todas as garantias desse grupo da
população constem desse diploma legal.
Quanto à introdução do conceito de controle social no âmbito das garantias e políticas da pessoa idosa, a proposição é inovadora, pois, embora as ideias
de participação e controle social estejam intimamente
relacionadas, são conceitos distintos.
A respeito da matéria, convém transcrever lição
do eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Carlos Ayres Britto, extraída de seu artigo “Distinção
entre ‘Controle Social do Poder’ e ‘Participação Popular’”, publicado em Aracaju, em maio de 1992:
“Por consequência, não há confundir a
participação popular com o controle social,
pois o fim de quem efetivamente participa
não é atuar um comando constitucional que
força o Estado a olhar para trás. A parte privada, o grupo, ou o conjunto da sociedade,
nenhum deles pretende fazer da liberdade ou
da cidadania um elemento de anulação do
poder político, à base do “cessa tudo que a
antiga musa canta, que outro valor mais alto
se alevanta”. O objetivo colimado não é fazer
“oposição” ao Governo – convenhamos- mas,
“negociar” com ele a produção de uma nova
regra jurídica pública. Aqui, uma emanação
da soberania popular, e, destarte, poder. Ali,
uma emanação da cidadania, ou da liberdade
e, portanto, direito.”
Dessa forma, a participação está relacionada
ao ideal de soberania popular, de gestão democrática, em que os cidadãos podem intervir na tomada
de decisões, enquanto o controle social refere-se ao
monitoramento dos poderes públicos por parte dos
indivíduos, ou seja, fiscalização do poder político. Ao
assegurar uma política de estímulo do controle social
por parte da pessoa idosa, o legislador sinaliza prioridade para que esse público, com larga experiência de
vida, exerça controle sobre a ação do Estado, exigindo
que o administrador preste contas dos seus atos de
gestão, em prol de toda a sociedade.
Certamente, as pessoas idosas, pela sua experiência acumulada, bem como pela maior disponibilidade de tempo que possuem, em face de estarem, em
geral, já aposentadas, podem contribuir muito para um
controle social efetivo. Ademais, o incentivo à dedicação dessa importante tarefa representa uma forma de
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afastar a solidão e a perda do status social da pessoa
idosa, conforme bem ressaltou o nobre autor da proposição em sua justificação.
O Projeto de Lei ora relatado pretende, ainda, assertivamente, estabelecer como princípio a promoção
de cooperação nacional e internacional das experiências na política de atendimento à pessoa idosa, tanto
no Estatuto do Idoso, quanto na PNI. De fato, as nações têm muito a ganhar com a troca de experiências
exitosas sendo, portanto, meritória a previsão legal da
cooperação nacional e internacional.
A proposição defende, ainda, que a garantia de
apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas,
previsão já constante na PNI, seja inserida também
no Estatuto do Idoso. Conforme já ressaltado, essa é
a principal norma que congrega os direitos da pessoa
idosa, sendo importante que essa garantia também
conste desse diploma legal.
Por fim, a proposição introduz o princípio da
“formação e educação permanente dos profissionais
de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS na área
de saúde da pessoa idosa” no Estatuto do Idoso e na
PNI. Embora o Estatuto do Idoso tenha dedicado todo
um capítulo ao direito à saúde, foi omisso em relação
à necessidade da formação e educação permanente
dos profissionais especializados na saúde da pessoa
idosa. Esse público demanda atenção constante, por
possuir saúde naturalmente mais frágil em decorrência
da idade avançada e precisa contar com profissionais
suficientes e bem treinados para atendê-lo.
Diante do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 1.445, de 2011.
Sala da Comissão, 10 de abril de 2012. – Deputado
José Linhares, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nº 1.445/2011, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado José Linhares.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mandetta – Presidente, Fábio Souto, Lael Varella
e Antonio Brito – Vice-Presidentes, Alexandre Roso,
Amauri Teixeira, Angelo Vanhoni, Carmen Zanotto,
Chico D’Angelo, Cida Borghetti, Darcísio Perondi, Dr.
Jorge Silva, Dr. Paulo César, Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Jandira Feghali, Jhonatan de Jesus,
José Linhares, Nazareno Fonteles, Neilton Mulim, Nilda
Gondim, Osmar Terra, Rogério Carvalho, Rosinha da
Adefal, Saraiva Felipe, Sueli Vidigal, William Dib, André
Zacharow, Bruna Furlan, Dr. Rosinha, Geraldo Thadeu,
Luiz Carlos Setim, Pastor Eurico e Roberto Britto.
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Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Deputado Mandetta, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 3.021-A, DE 2011
(Do Sr. Rubens Bueno)
Acrescenta o inciso III ao art. 30 da Lei
nº 11.196, de 2005, que “Institui o Regime
Especial de Tributação para a Plataforma de
Exportação de Serviços de Tecnologia da
Informação – REPES, o Regime Especial de
Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras – RECAP e o Programa
de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos
fiscais para a inovação tecnológica”; tendo parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela
aprovação (relator: DEP. SANDRO ALEX).
Despacho: Às Comissões de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática; Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação
(Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática
I – Relatório
Tramita nesta Comissão, em regime conclusivo, o Projeto de Lei nº 3.021, de 2011, oferecido pelo
Deputado Rubens Bueno, com objetivo de reduzir
tributos incidentes na venda de computadores para
pessoas idosas.
O texto introduz uma modificação no artigo 30 da
Lei nº 11.196, de 2005, tornando permanente a redução a zero da alíquota do PIS/PASEP e da COFINS no
caso de venda de computadores para pessoas enquadradas no Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741, de 2003.
O projeto será analisado também pelas Comissões de Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania, após
a apreciação quanto ao mérito por esta Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, instância na qual, decorrido o prazo regimental, não foram
apresentadas emendas.
É o Relatório.
II – Voto do Relator
O artigo 28 da Lei nº 11.196, de 2005, dispôs sobre o programa federal de inclusão digital, reduzindo a
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda a
varejo de uma série de produtos de informática.
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Essa medida revelou-se de grade efetividade,
como pode ser observado pela elevação das vendas
de computadores verificada no Brasil desde então,
contribuindo para que o país chegasse à posição de
terceiro maior mercado de computadores pessoais,
ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos.
Ocorre que o artigo 30 da mesma lei coloca um
prazo final para tal benefício fiscal: 31 de dezembro
de 2014, momento a partir do qual os equipamentos
beneficiados passarão a recolher o PIS/COFINS, elevando o preço final ao consumidor.
A proposta em exame, extremamente meritória,
estabelece que a redução a zero da alíquota de PIS/
COFINS para computadores não seja afetada pelo
prazo final de vigência no caso de venda para pessoas idosas.
Diante do exposto, o voto é pela APROVAÇÃO
do Projeto de Lei nº 3.021, de 2011.
Sala da Comissão, 26 de abril de 2012. – Deputado Sandro Alex, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 3.021/2011, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Sandro Alex.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro e
Carlinhos Almeida – Vice-Presidentes, Ariosto Holanda,
Arolde de Oliveira, Aureo, Cleber Verde, Décio Lima,
Eliene Lima, Francisco Floriano, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Júlio Campos, Luiza Erundina, Manoel
Junior, Marcelo Aguiar, Marcelo Castro, Miro Teixeira,
Missionário José Olimpio, Pastor Eurico, Paulo Foletto,
Paulo Wagner, Ratinho Junior, Rogério Peninha Mendonça, Romero Rodrigues, Ronaldo Nogueira, Rubens
Otoni, Salvador Zimbaldi, Sandro Alex, Sibá Machado,
Silas Câmara, Bruno Araújo, Duarte Nogueira, Izalci,
Josias Gomes, Milton Monti, Newton Lima, Rogério
Marinho, Saraiva Felipe e Waldir Maranhão.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Deputado Eduardo Azeredo, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 3.496-A, DE 2012
(Do Sr. Wandenkolk Gonçalves)
Autoriza o Poder Executivo a criar o
Colégio Militar de Conceição do Araguaia,
no Estado do Pará; tendo parecer da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, pela aprovação (relatora: DEP.
ELCIONE BARBALHO e relatora substituta:
DEP. ÍRIS DE ARAÚJO).
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Despacho: Às Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; Trabalho, de Administração e Serviço Público; Educação e Cultura;
Finanças e Tributação (Art. 54 RICD); e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional
I – Relatório
Na reunião ordinária deliberativa do dia 23/05/12
desta Comissão, em decorrência da ausência da relatora, Deputada Elcione Barbalho, tive a honra de ser
designada relatora substituta da presente proposição
e acatei, na íntegra, o parecer da Nobre Parlamentar.
“O Projeto de Lei nº 3.496, de 2012, do Deputado Elcione Barbalho, autoriza o Poder Executivo a
criar o Colégio Militar de Conceição do Araguaia, no
estado do Pará.
Em sua justificação, o Autor, Deputado Wandenkolk Gonçalves, destaca que o município de
Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará, é um
polo de atração regional de outros municípios, tanto do Estado do Pará, como de Estados vizinhos,
como Maranhão, Tocantins e Mato Grosso, sendo
sua posição geográfica um fator favorável à implantação no município de um Colégio Militar. Em complemento, o Autor destaca a excelência dos Colégios Militares, o que proporcionará aos habitantes
de Conceição do Araguaia e aos demais municípios
da região uma educação de qualidade aliada a uma
formação cívica, moral e escolar, além de aumentar
a participação da população local nos quadros das
instituições castrenses do País.
É o relatório.
II – Voto da Relatora
Preliminarmente, deve ser destacado que os
Colégios Militares são escolas públicas organizadas e
mantidas pelo Executivo federal. Portanto, sua criação
se insere dentro das competências privativas do presidente da República (art. 61, § 1º, II, “e”,, da CF/88).
Porém, a discussão sobre a constitucionalidade de
projetos de lei autorizativos não é matéria do campo
temático desta Comissão, razão pela qual deixo de
manifestar-me sobre o tema, nos termos do art. 55,
caput e parágrafo único, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. Com oportunidade e pertinência temática a douta Comissão de Constituição e
Justiça e Cidadania, que já tem a matéria sumulada,
manifestar-se-á sobre o tema.
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No que concerne ao campo temático desta Comissão Permanente, especificamente quanto à administração pública militar, a iniciativa merece ser apoiada.
Reconhecidamente, o Sistema Colégio Militar –
além de se constituir em uma instituição com mais de
um século de existência e com sólida e indiscutível tradição na arte de ensinar – busca, em sua atividade-fim,
não apenas ensinar aspectos formais da educação. É
seu objetivo maior a formação de brasileiros que tenham em seu íntimo, como valores inerentes às suas
personalidades, o sentimento de cidadania, o culto a
valores como o respeito e o amor à Pátria e o desejo
sincero de contribuir para o engrandecimento de nosso
País, por meio do trabalho, da dedicação e da participação ativa nas tarefas que temos que empreender
para consolidar o Brasil como uma potência mundial.
Assim, a criação de um Colégio Militar na cidade
de Conceição do Araguaia permitirá, por meio de uma
única ação, não só garantir-se aos jovens do Pará, e
dos Estados vizinhos, ensino de elevada qualidade,
uma conquista essencial para qualquer país que pretenda, como o Brasil pretende, ocupar um lugar de
liderança no cenário mundial, como também instituir-se um polo de difusão de valores morais essenciais
para a construção, em bases sólidas, de uma Nação
capaz de exercer papel de liderança no competitivo
cenário mundial.
Em consequência, em face desses relevantes
aspectos, este projeto de Lei nº 3.496, de 2012, sob
a ótica desta Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional merece ser aprovado, uma vez que
agrega elementos importantes para a formação de
uma base social com capacidade para responder de
forma adequada aos desafios a serem enfrentados
para que o Brasil se consolide como um Estado-líder
no plano Internacional.
Pelo exposto, VOTO pela APROVAÇÃO deste
Projeto de Lei nº 3.496, de 2012.
Sala da Comissão,
de
de 2012. –
Deputada Elcione Barbalho, Relatora”.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Deputada Íris de Araújo, Relatora Substitua.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, concluiu
pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.496/12, nos termos do parecer da relatora, Deputada Elcione Barbalho, e da relatora substituta, Deputada Íris de Araújo.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Perpétua Almeida, Presidente; Manuela D’ávila
e Vitor Paulo, Vice-Presidentes; Alfredo Sirkis, Antonio Carlos Mendes Thame, Átila Lins, Damião
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Feliciano, Dimas Ramalho, Dr. Rosinha, George
Hilton, Geraldo Thadeu, Gonzaga Patriota, Henrique Fontana, Hugo Napoleão, Íris de Araújo, Ivan
Valente, Jair Bolsonaro, Jaqueline Roriz, Leonardo
Gadelha, Luiz Nishimori, Luiz Sérgio, Roberto de
Lucena, Takayama, Taumaturgo Lima, Anderson
Ferreira, Antonio Brito, Berinho Bantim, Carlos
Zarattini, Eduardo Azeredo, Francisco Praciano,
Missionário José Olimpio e Raul Lima.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Deputada Perpétua Almeida, Presidente.
SEÇÃO II
ATOS DO PRESIDENTE
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28
de junho de 1990, resolve:
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
BARI, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ����
BARA DE FREITAS, ponto nº 4406, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista
����������������������������
Legislativo��������
– atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45,
da função comissionada de Assistente de Imprensa,
FC-05, do Gabinete do Primeiro-Secretário, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 25
de maio de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, �����
CLAUDIA BRAGA TOMELIN DE ALMEIDA, ponto nº 5321,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo���������������������������������������������
– atribuição �������������������������������
Técnica Legislativa������������
, Classe Es���
pecial, Padrão 45, da função comissionada de Assessor
Técnico, FC-07, do Gabinete do Primeiro-Secretário,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 25 de maio de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, �����
CLAUDIO RIBEIRO PAES, ponto nº 5424, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista
����������������������������
Legislativo��������
– atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão
45, da função comissionada de Chefe do Serviço de
Administração, FC-06, da Comissão de Legislação
Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 15
de maio de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, �����
CRISTIANE COSTA CAEXETA DE FIGUEIREDO, ponto nº
6549, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa,
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Classe Especial, Padrão 45, da função comissionada
de Chefe do Serviço de Sinopse Legislativa, FC-06,
da Coordenação de Estudos Legislativos, do Centro
de Documentação e Informação���������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 01 de junho
de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ������
FABRICIO ROCHA DE SOUSA, ponto nº 6878, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo –
atribuição Técnico em Comunicação Social – Televisão,
Classe Especial, Padrão 42, da função comissionada
de �����������������������������������������������
Chefe da Seção de Imagem Digital, FC-05, da Coordenação de Divulgação, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, a partir de 01 de junho de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
IZAI, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ����
MARA ROCHA DE ABREU, ponto nº 6359, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial,
Padrão 35, da função comissionada de Assistente de
Gabinete, FC-05, do Gabinete do Líder do Partido
Verde������������������������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 17 de maio de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSE
ARIMATEIA DE OLIVEIRA JÚNIOR, ponto nº 5362,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni������
co Legislativo – atribuição Assistente Administrativo,
Classe Especial, Padrão 35, da função comissionada
de Assistente de Gabinete, FC-05, do Gabinete do
Primeiro-Secretário, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, a partir de 25 de maio de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSE
MARCIO RIBEIRO DA COSTA, ponto nº 6770, ocupante de cargo da Categoria Funcional de ���������������
Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial,
Padrão 44, da função comissionada de Assistente de
Gabinete, FC-05, do Gabinete do Líder do Partido dos
Trabalhadores, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, a partir de 28 de maio de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
JOI, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ���
SEILSON GONÇALVES DE FARIAS, ponto nº 4825,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo – atribuição Agente de Serviços Legislativos
– Serviços de Atendimento, Classe Especial, Padrão
35, da função comissionada de Assistente de Finanças,
FC-05, do Departamento de Finanças, Orçamento e
Contabilidade, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, a partir de 23 de maio de 2012.
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DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ������
KATIÚCIA ARAUJO GUMIEIRO, ponto nº 7014, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Técnico em Documentação e Informação
Legislativa������������������������������������������
, Classe A��������������������������������
���������������������������������
, Padrão 33���������������������
�����������������������
, da função comissionada de Assistente de Pesquisa e Tramitação, FC-05,
do Centro de Documentação e Informação, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 01
de junho de 2012.
DISPENSAR, ������������������������������
de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
LOURIMAR RABELO DOS SANTOS, ponto nº 6547,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo���������������������������������������������
– atribuição �������������������������������
Técnica Legislativa������������
, Classe Es���
pecial, Padrão 45, da função comissionada de Chefe de
Gabinete, FC-08, do Gabinete do Líder do Governo na
Câmara dos Deputados�����������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 01 de junho de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
����
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCELO AUGUSTO COELHO DA SILVA, ponto nº 5738,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo����������������������������������������������
– atribuição ��������������������������������
Assistente Administrativo�������
, Classe Especial, Padrão 35, da função comissionada de
Assistente de Comissão, FC-05, da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, a partir de 29 de maio de 2012.
DISPENSAR, ������������������������������
de acordo com o artigo 35, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARIANA BAPTISTA BRANDT, ponto nº 7012, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo – atribuição Técnico em Documentação e
Informação Legislativa������������������������������
, Classe A��������������������
���������������������
, Padrão 33���������
�����������
, da função comissionada de Chefe da Seção de Atendimento
Pessoal e Remoto, FC-05, da Central de Atendimento,
do Centro de Documentação e Informação, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 28
de maio de 2012.
DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso
����
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, WAGNER PRIMO FIGUEIREDO JÚNIOR, ponto nº 6700,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo – atribuição Consultoria, Classe Especial,
Padrão 44, da função comissionada de Diretor, FC-08,
da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a
partir de 01 de junho de 2012.
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
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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, ANTONIO GERALDO MARTINS, ponto nº 5983, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, Padrão
35, para exercer, a partir de 16 de maio de 2012, a
função comissionada de ���������������������������
Assistente de Comissão Permanente de Disciplina, FC-05, da Diretoria-Geral, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, BARBARA DE
FREITAS, ponto nº 4406, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, para
exercer����������������������������������������������
, a partir de 25 de maio de 2012,�������������
a função comissionada de Assessor Técnico, FC-07, do Gabinete
do Primeiro-Secretário�����������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, CLAUDIO RIBEIRO
PAES, ponto nº 5424, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica
Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, para exercer,
a partir de 15 de maio de 2012, a função comissionada
de Secretário de Comissão, FC-07, do Departamento
de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, FELIPE LUCAS
GONTIJO, ponto nº 7415, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 07, para
exercer����������������������������������������������
, a partir de 25 de maio de 2012,�������������
a função comissionada de ���������������������������������������
Assistente de Gabinete, FC-05, do Gabinete do Primeiro-Secretário, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, GERALDO ERMELINDO DE CASTRO, ponto nº 6641, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Analista de Informática Legislativa, Classe
Especial, Padrão 45, para exercer, a partir de 23 de
maio de 2012, a função comissionada de Assistente
de Finanças, FC-05, do Departamento de Finanças,
Orçamento e Contabilidade, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, IZAMARA ROCHA
DE ABREU, ponto nº 6359, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Operador de Máquinas, Classe Especial, Padrão 35,
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para exercer, a partir de 17 de maio de 2012, a função
comissionada de Assessor Técnico-Jurídico, FC-07, da
Procuradoria Parlamentar, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, JOSÉ ANTONIO
TORRES CORTÊS, ponto nº 3462, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista
����������������������������
Legislativo��������
– atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45,
para exercer, a partir de 22 de maio de 2012, a função
comissionada de Assistente de Comissão Permanente
de Disciplina, FC-05, da Diretoria-Geral, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, JOSE ARIMATEIA
DE OLIVEIRA JÚNIOR, ponto nº 5362, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo –
atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial,
Padrão 35, para exercer, a partir de 25 de maio de
2012,��������������������������������������������
a função comissionada de Assistente
������������������
de Imprensa, FC-05, do Gabinete do Primeiro-Secretário, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, JOSE MARCIO RIBEIRO DA COSTA, ponto nº 6770, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista
����������������������������
Legislativo��������
– atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão
44, para exercer, a partir de 28 de maio de 2012, a
função comissionada de Chefe de Secretaria, FC-06,
do Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhadores, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, JUDITE MARTINS, ponto nº 7016, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico
em Documentação e Informação Legislativa, Classe
A, Padrão 33, para exercer, a partir de 01 de junho de
2012,��������������������������������������������
a função comissionada de Assistente
������������������
de Pesquisa e Tramitação, FC-05, do Centro de Documentação e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, JULIANA AGUIAR
DE CARVALHO PAIVA, ponto nº 6226, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial,
Padrão 35, para exercer, a partir de 23 de maio de
2012, a função comissionada de Chefe do Serviço de
Administração, FC-06, da Diretoria-Geral, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, KATIÚCIA ARAUJO
GUMIEIRO, ponto nº 7014, ocupante de cargo da Ca-
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tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Documentação e Informação Legislativa,
Classe A, Padrão 33, para exercer, a partir de 01 de
junho de 2012, a função comissionada de Chefe do
Serviço de Sinopse Legislativa, FC-06, da Coordenação de Estudos Legislativos, do Centro de Documentação e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MARCELO AUGUSTO COELHO DA SILVA, ponto nº 5738, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição Assistente
���������������������������������������
Administrativo��������������
, Classe Espe�����
cial, Padrão 35, para exercer, a partir de 29 de maio
de 2012, a função comissionada de Chefe do Serviço
de Administração, FC-06, da Comissão de Legislação
Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MARIANA BAPTISTA BRANDT, ponto nº 7012, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Documentação e Informação Legislativa,
Classe A, Padrão 33, para exercer, a partir de 28 de
maio de 2012, a função comissionada de Chefe do
Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito,
FC-06, da Coordenação de Comissões Temporárias,
do Departamento de Comissões�������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, PATRICIA CRISTINA
MOURA PESSOA BAENA, ponto nº 7288, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de �����������������
Analista Legislativo������������������������������������������������
– atribuição ����������������������������������
Técnico em Documentação e Informação Legislativa, Classe A, Padrão 32, para exercer, a
partir de 28 de maio de 2012, a função comissionada
de ���������������������������������������������
Chefe da Seção de Atendimento Pessoal e Remoto, FC-05, da Central de Atendimento, do Centro de
Documentação e Informação, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados.
DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução
nº 21, de 4 de novembro de 1992, PAULA MORAES
BITTAR, ponto nº 6908, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Comunicação Social – Rádio, Classe B,
Padrão 40, para exercer, a partir de 01 de junho de
2012, a função comissionada de Chefe da Seção de
Imagem Digital, FC-05, da Coordenação de Divulgação, 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, ROBERTO
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MARQUES RIBEIRO, ponto nº 5239, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial,
Padrão 35, para exercer, a partir de 29 de maio de 2012,
a função comissionada de Assistente de Gabinete, FC05, 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, WAGNER PRIMO
FIGUEIREDO JÚNIOR, ponto nº 6700, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição Consultoria, Classe Especial, Padrão 44,
para exercer, a partir de 01 de junho de 2012, a função
comissionada de ����������������������������������
Chefe de Gabinete, FC-08, do Gabinete do Líder do Governo na Câmara dos Deputados,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
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:
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALDO MATOS
MORENO, ponto nº 5448��������������������������
������������������������������
, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição
Operador de Máquinas, Classe Especial, Padrão 35,
1º substituto do Secretário de Comissão, FC-07, da
Comissão de Legislação Participativa, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 21 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, ANDRE FELLIPE SATAS
MAJDALANI, ponto nº 7413, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico
������������������������������
Legislativo�����������
– atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão 07, 1º
substituto do Chefe da Seção de Fiscalização, FC-05,
da Coordenação de Patrimônio, do Departamento de
Material e Patrimônio�������������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais,
a partir de 25 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, BERNADETTE
MARIA FRANÇA AMARAL SOARES, ponto nº 3886,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo���������������������������������������������
– atribuição �������������������������������
Técnica Legislativa������������
, Classe Es���
pecial, Padrão 45, 1ª substituta do Chefe do Serviço
Fotográfico, FC-06, da Coordenação de Divulgação,
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, em
���������������
seus impedimentos eventuais, a partir de 24 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, CHARLES DE AZEVEDO
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LIMA, ponto nº 6638, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Analista
de Informática Legislativa, Classe Especial, Padrão 45,
2º substituto do Chefe da Seção de Oficina Mecânica,
FC-05, da Coordenação de Transportes, da Diretoria
Administrativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 18 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, CHRISTIAN TERNES ARRIAL, ponto nº 6505, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica
Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, substituto do
Diretor da Coordenação de Auditoria de Assuntos Parlamentares, FC-07, da Secretaria de Controle Interno,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no
período de 28 a 31 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, CHRISTIANO VITOR
DE CAMPOS LACORTE, ponto nº 6380, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo –
atribuição Analista de Informática Legislativa, Classe
Especial, Padrão 45, substituto do Diretor do Centro
de Documentação e Informação, FC-08, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 29
de maio a 03 de junho de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, CLARICE DE FREITAS
LIMA, ponto nº 6151, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico
em Documentação e Informação Legislativa, Classe
Especial, Padrão 45, 2ª substituta do Chefe de Serviço,
FC-06, da Coordenação de Biblioteca, do Centro de
Documentação e Informação, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 15 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, DANILO BORGES DA
��������������������������������
, ocupante de cargo da CateCUNHA, ponto nº 7181����������������������������
goria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Analista de Informática Legislativa, Classe A, Padrão
33, 2º substituto do Chefe da Seção de Operação e
Produção, FC-05, da Coordenação de Infra-Estrutura
de Informática, do Centro de Informática, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, �����������
em seus impedimentos eventuais, a partir de 18 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, FABRÍCIO CORRÊA DE
ARAÚJO OLIVEIRA, ponto nº 7271, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de �������������������������������
Analista Legislativo�����������
– atribuição Analista
��������������������������������������������������
de Informática Legislativa���������������
, Classe A�����
������
, Padrão 32, 1º substituto do Chefe da Seção de Operação
e Produção, FC-05, da Coordenação de Infra-Estrutura
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de Informática, do Centro de Informática, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, �����������
em seus impedimentos eventuais, a partir de 18 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, FRANCISCO
FERNANDO DOS SANTOS, ponto nº 6797, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de �����������������
Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial,
Padrão 43, 2º substituto do Chefe de Secretaria de
Vice-líderes, FC-06, do Gabinete do Líder do Partido
Popular Socialista, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a
partir de 24 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, GIVALDO LOPES
RODRIGUES, ponto nº 6644, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de �������������������������������
Analista Legislativo�����������
– atribuição Analista
�������������������������������������������������
de Informática Legislativa��������������
, Classe Espe�����
cial, Padrão 45, 2º substituto do Chefe da Seção de
Manutenção da Infra-Estrutura da Rede, FC-05, da
Coordenação de Rede de Dados, do Centro de Informática������������������������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de
08 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, ISA DE LIMA, ponto nº
6767, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa,
Classe Especial, Padrão 44, 1ª substituta do Chefe
de Secretaria, FC-06, do Gabinete do Presidente, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em
seus impedimentos eventuais, a partir de 25 de maio
de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, KELLY MIRIAM
PENA, ponto nº 6924, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica
Legislativa, Classe Especial, Padrão 43, substituta
do Secretário de Comissão, FC-07, do Departamento
de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, no período de 07 a 13 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, LILIAN ALVES GOMES,
ponto nº 7345�������������������������������������
�����������������������������������������
, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Assistente
Administrativo, Classe A, Padrão 07, 2ª substituta do
Chefe da Seção de Documentação Parlamentar, FC-05,
da Coordenação de Estudos Legislativos, do Centro de
Documentação e Informação, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 18 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, LUIZ FERNANDO PE-
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DRETTI DE ANDRADE, ponto nº 7313, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo –
atribuição Assistente Administrativo, Classe A, Padrão
08, 2º substituto do Chefe da Seção de Fiscalização,
FC-05, da Coordenação de Patrimônio, do Departamento de Material e Patrimônio���������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 25 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, MARCELO BRANDÃO
SILVA, ponto nº 7193, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Analista
de Informática Legislativa, Classe A, Padrão 33, 1º
substituto do Chefe da Seção de Oficina Mecânica,
FC-05, da Coordenação de Transportes, da Diretoria
Administrativa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 18 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIZETE JOSE
SOARES DE OLIVEIRA, ponto nº 4553, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
– atribuição Adjunto Parlamentar – Secretaria, Classe
Especial�������������������������������������������
, Padrão 35��������������������������������
����������������������������������
, 1ª
������������������������������
substituta�����������������
do
����������������
Chefe de Secretaria, FC-06, da Diretoria Legislativa, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, em
���������������
seus impedimentos eventuais, a partir de 14 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MIRIAM BISPO
DE MACEDO, ponto nº 3487, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de �������������������������������
Analista Legislativo�����������
– atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45,
1ª substituta�������������������������������������
do
������������������������������������
Chefe de Serviço, FC-06, da Coordenação de Biblioteca, do Centro de Documentação
e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 15 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, NADIA LUCIA
DAS NEVES RAPOSO, ponto nº 5393, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo –
atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial,
Padrão 35, 1ª substituta do Secretário de Comissão,
FC-07, da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, �����������
em seus impedimentos eventuais, a partir de 28 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, NADIA TERESINHA
SILVA DE SOUZA, ponto nº 7230, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista
����������������������������
Legislativo��������
– atribuição Técnico em Comunicação Social – Relações
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Públicas, Classe A, Padrão 33, substituta do Chefe do
Serviço de Projetos Especiais, FC-06, da Coordenação
de Relações Públicas, da Secretaria de Comunicação
Social��������������������������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 25 de junho a 15 de julho de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, NADIA TERESINHA SILVA
DE SOUZA, ponto nº ������������������������������
7230��������������������������
, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Técnico em Comunicação Social – Relações Públicas,
Classe A, Padrão 33, substituta do Chefe da Seção
de Relações Institucionais, FC-05, da Coordenação
de Relações Públicas, da Secretaria de Comunicação
Social��������������������������������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 30 de abril a 06 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, NILTON PINTO CORREA
NETO, ponto nº 4993, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Adjunto
Parlamentar – Secretaria, Classe Especial, Padrão 35,
substituto do Diretor da Coordenação de Secretariado
Parlamentar, FC-07, do Departamento de Pessoal,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no
período de 21 de maio a 17 de junho de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, PATRICIA CARVALHO RIBEIRO LOPES, ponto nº 6801, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de �����������������
Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial,
Padrão 43, 1ª substituta do Chefe de Secretaria de
Vice-líderes, FC-06, do Gabinete do Líder do Partido
Popular Socialista, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a
partir de 24 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, PAULO SERGIO SILVA
DOS SANTOS, ponto nº 2610, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico
������������������������������
Legislativo�����������
– atribuição Agente de Serviços Legislativos – Serviços de
Comunicação e Informação, Classe Especial, Padrão
35, 2º substituto do Secretário de Comissão, FC-07,
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões���������������������
, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 28 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, PEDRO ANTONIO DE
PAIVA, ponto nº 6650, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Analista
de Informática Legislativa, Classe Especial, Padrão 45,
2º substituto do Chefe da Seção de Gestão do Módulo
de Controle de Presença Parlamentar, FC-05, da Coor-

Junho de 2012

denação do Sistema Eletrônico de Votação, do Centro
de Informática, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 18 de maio de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, ROBERTA DE SOUZA
ARCOVERDE ALVES, ponto nº 7093, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
– atribuição �������������������������������������
Técnico em Comunicação Social – Relações Públicas, Classe A, Padrão 33, 2ª substituta do
Chefe do Serviço Fotográfico, FC-06, da Coordenação
de Divulgação, da Secretaria de Comunicação Social,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em
seus impedimentos eventuais, a partir de 24 de maio
de 2012.
DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, SHEILA SOARES
COSTA, ponto nº 5286����������������������������
��������������������������������
, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição
Contador, Classe Especial, Padrão 45, 2ª substituta
do Chefe do Serviço de Controle do Fundo Rotativo
da Câmara dos Deputados, FC-06, do Departamento
de Finanças, Orçamento e Contabilidade, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, �����������
em seus impedimentos eventuais, a partir de 14 de maio de 2012.
Câmara dos Deputados, 31 de maio de 2012. –
Marco Maia, Presidente.
PORTARIA Nº 32, DE 2012
O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do Regimento
Interno, combinado com o inciso II do Art. 1º do Ato da
Mesa nº 205, de 1990, RESOLVE:
Credenciar o Senhor ALEXANDRE PRADO
GRANGEIRO como Representante do SINDICATO
NACIONAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA – INFRAESTRUTURA / SINICON.
Câmara dos Deputados, 31 de maio de 2012.
– Deputado Eduardo Gomes, Primeiro-Secretário.
PORTARIA Nº 33, DE 2012
O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do Regimento
Interno, combinado com o inciso II do Art. 1º do Ato da
Mesa nº 205, de 1990, RESOLVE:
Credenciar o Senhor JOSÉ FERNANDO COURA como Representante do INSTITUTO BRASILEIRO
DE MINERAÇÃO / IBRAM.
Câmara dos Deputados, 31 de maio de 2012.
– Deputado Eduardo Gomes, Primeiro-Secretário.
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Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
Jean Wyllys - PSOL
Leonardo Picciani - PMDB
Liliam Sá - PSD
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Matos - PDT
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Paulo Feijó - PR
Rodrigo Maia - DEM
Romário - PSB
Simão Sessim - PP
Stepan Nercessian - PPS
Vitor Paulo - PRB
Walney Rocha - PTB
Washington Reis - PMDB
Zoinho - PR
São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Alberto Mourão - PSDB
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
Carlinhos Almeida - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Delegado Protógenes - PCdoB
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edinho Araújo - PMDB
Eleuses Paiva - PSD
Eli Correa Filho - DEM
Emanuel Fernandes - PSDB
Gabriel Chalita - PMDB
Guilherme Campos - PSD
Guilherme Mussi - PSD
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PSD
Jilmar Tatto - PT
João Dado - PDT

João Paulo Cunha - PT
Jonas Donizette - PSB
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
José de Filippi - PT
José Mentor - PT
Junji Abe - PSD
Keiko Ota - PSB
Luiz Fernando Machado - PSDB
Luiza Erundina - PSB
Mara Gabrilli - PSDB
Marcelo Aguiar - PSD
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
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 - PR
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
Leonardo Vilela - PSDB
Magda Mofatto - PTB
Marina Santanna - PT
Pedro Chaves - PMDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PMDB

Sandro Alex - PPS
Takayama - PSC
Zeca Dirceu - PT
Santa Catarina

Mato Grosso do Sul
Biffi - PT
Fabio Trad - PMDB
Geraldo Resende - PMDB
Giroto - PMDB
Mandetta - DEM
Marçal Filho - PMDB
Reinaldo Azambuja - PSDB
Vander Loubet - PT

Carmen Zanotto - PPS
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Esperidião Amin - PP
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PSD
Jorginho Mello - PSDB
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

Paraná
Abelardo Lupion - DEM
Alex Canziani - PTB
Alfredo Kaefer - PSDB
Andre Vargas - PT
André Zacharow - PMDB
Angelo Vanhoni - PT
Assis do Couto - PT
Cida Borghetti - PP
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Edmar Arruda - PSC
Eduardo Sciarra - PSD
Fernando Francischini - PSDB
Giacobo - PR
Hermes Parcianello - PMDB
João Arruda - PMDB
Leopoldo Meyer - PSB
Luiz Carlos Setim - DEM
Luiz Nishimori - PSDB
Nelson Meurer - PP
Nelson Padovani - PSC
Odílio Balbinotti - PMDB
Osmar Serraglio - PMDB
Ratinho Junior - PSC
Reinhold Stephanes - PSD
Rosane Ferreira - PV
Rubens Bueno - PPS

Afonso Hamm - PP
Alceu Moreira - PMDB
Alexandre Roso - PSB
Assis Melo - PCdoB
Bohn Gass - PT
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - 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
Luiz Noé - PSB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Marcon - PT
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

PT
Assis do Couto

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
1º Vice-Presidente: Nilson Leitão (PSDB)
2º Vice-Presidente: Domingos Sávio (PSDB)
3º Vice-Presidente: Reinaldo Azambuja (PSDB)
Titulares

Domingos Dutra

Beto Faro

Luci Choinacki

Bohn Gass

Paulo Pimenta

Jesus Rodrigues

Pedro Uczai

Josias Gomes

Vander Loubet

Suplentes
Marcon

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

Valmir Assunção

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alberto Filho vaga do PMN

Aelton Freitas vaga do PR

André Zacharow vaga do PR

Afonso Hamm vaga do PP

Assis do Couto vaga do PT
Beto Faro vaga do PT
Bohn Gass vaga do PT
Carlos Magno vaga do PP

Alceu Moreira vaga do PMDB
Antônio Andrade vaga do PMDB
Beto Mansur vaga do PP
Carlos Bezerra vaga do PMDB

Celso Maldaner vaga do PMDB

Celia Rocha vaga do PTB

Dilceu Sperafico vaga do PSDB

Domingos Dutra vaga do PT

Jesus Rodrigues vaga do PT
Josias Gomes vaga do PT

Edinho Araújo vaga do Bloco PV, PPS
Edio Lopes vaga do PMDB

Josué Bengtson vaga do PTB

Jerônimo Goergen vaga do PSDB

Leandro Vilela vaga do PMDB

Lázaro Botelho vaga do PP

Luis Carlos Heinze vaga do PP

Lelo Coimbra vaga do PMDB

Marcon vaga do PT

Luci Choinacki vaga do PT

Natan Donadon vaga do PMDB

Lucio Vieira Lima vaga do PMDB

Nelson Meurer vaga do PCdoB

Maurício Trindade vaga do PR

Nelson Padovani vaga do PSC

Nelson Marquezelli vaga do PTB

Odílio Balbinotti vaga do PMDB

Nilton Capixaba vaga do PSB

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Abelardo Lupion vaga do PSB

Alfredo Kaefer vaga do PDT

Pedro Chaves vaga do PMDB

Paulo Pimenta vaga do PT

Domingos Sávio vaga do PSDB

Bruno Araújo vaga do PSDB

Roberto Balestra vaga do PP

Pedro Uczai vaga do PT

Duarte Nogueira vaga do PSDB

Luiz Carlos Setim vaga do DEM

Sérgio Moraes vaga do PTB

Stefano Aguiar vaga do PSC

Valdir Colatto vaga do PMDB

Vander Loubet vaga do PT

Valmir Assunção vaga do PT
21 vagas

21 vagas

Jairo Ataíde vaga do DEM
Lira Maia vaga do PSB
Nilson Leitão vaga do PR
Paulo Cesar Quartiero vaga do DEM

Luiz Nishimori vaga do PSDB
Onyx Lorenzoni vaga do DEM
Rodrigo de Castro vaga do PSDB
Ronaldo Caiado vaga do DEM

Raimundo Gomes de Matos vaga

Sergio Guerra vaga do PSDB

do PSDB

Zé Silva vaga do PDT

Jaqueline Roriz vaga do PMN

6 vagas
Reinaldo Azambuja vaga do PSB

6 vagas

12 vagas
PSDB

Vitor Penido vaga do DEM
Domingos Sávio

Alfredo Kaefer vaga do PDT

PSDB

Duarte Nogueira

Bruno Araújo

12 vagas

Nilson Leitão vaga do PR

Wandenkolk Gonçalves

vaga do

PMDB
Alberto Filho vaga do PMN

Alceu Moreira

André Zacharow vaga do PR

Antônio Andrade

Celso Maldaner

Luiz Nishimori

Raimundo Gomes de Matos

Rodrigo de Castro

Reinaldo Azambuja vaga do PSB

Sergio Guerra
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Wandenkolk Gonçalves

Carlos Bezerra
Edinho Araújo vaga do Bloco PV, PPS

Leandro Vilela
Natan Donadon

Edio Lopes

Odílio Balbinotti

Lelo Coimbra

Pedro Chaves

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Lucio Vieira Lima
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Valdir Colatto

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
PV

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

1 vaga
PP

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Carlos Magno
Dilceu Sperafico vaga do PSDB
Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer vaga do PCdoB

Roberto Balestra

Afonso Hamm
Beto Mansur
Jerônimo Goergen vaga do PSDB
Lázaro Botelho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Giovanni Queiroz vaga do Bloco PV, PPS Fernando Coelho Filho vaga do PSB
Oziel Oliveira vaga do PDT

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Giovani Cherini vaga do PDT
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

/PTdoB ocupa a vaga)

a vaga)

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PDT
Giovanni Queiroz vaga do Bloco PV, PPS

DEM
Abelardo Lupion vaga do PSB

Luiz Carlos Setim

Jairo Ataíde

Onyx Lorenzoni

Lira Maia vaga do PSB

Ronaldo Caiado

Giovani Cherini
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Oziel Oliveira
Zé Silva

Paulo Cesar Quartiero

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Vitor Penido

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

PR

PTB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Aelton Freitas
Josué Bengtson

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Maurício Trindade

Celia Rocha

Sérgio Moraes

Nelson Marquezelli

(Dep. do
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
a vaga)
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Nilton Capixaba vaga do PSB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB
PSC
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Fernando Coelho Filho
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

Nelson Padovani

Stefano Aguiar

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
PCdoB
(Dep. do
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Zé Geraldo vaga do PT

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Hugo Motta vaga do PMDB

Zequinha Marinho vaga do PMDB

PRB
Heleno Silva

Márcio Marinho

Lúcio Vale vaga do PR
Marinha Raupp vaga do PP

11 vagas

Padre Ton vaga do PT

PMN
Jaqueline Roriz

Taumaturgo Lima vaga do PT

(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

11 vagas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Francisco Praciano

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
Hélio Santos

Danrlei de Deus Hinterholz

Homero Pereira vaga do PR

Diego Andrade vaga do PT
Edson Pimenta vaga do Bloco PV, PPS

Junji Abe
Moreira Mendes vaga do Bloco PV, PPS

PT

Eduardo Sciarra vaga do PSB
Heuler Cruvinel vaga do PR
Júlio Cesar vaga do PCdoB
Marcos Montes
Reinhold Stephanes vaga do PT

Padre Ton

Miriquinho Batista

Taumaturgo Lima

Zé Geraldo

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

Berinho Bantim vaga do PSDB

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Arnaldo Jordy vaga do Bloco PV, PPS

Dudimar Paxiuba vaga do PSDB

Carlos Brandão vaga do PSDB

Ronaldo Caiado vaga do PCdoB

Lira Maia vaga do DEM
Marcio Bittar vaga do PR

6 vagas

Paulo Cesar Quartiero vaga do DEM

Presidente: Wilson Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Janete Capiberibe (PSB)
3º Vice-Presidente:
Titulares

Zenaldo Coutinho vaga do PSDB
6 vagas
Suplentes

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Antônia Lúcia

vaga do PSC

Flaviano Melo

vaga do PR

Francisco Praciano

vaga do PT

Miriquinho Batista vaga do PT
Wilson Filho

vaga do PMDB

PMDB
Flaviano Melo vaga do PR

Alberto Filho

vaga do PMDB

Asdrubal Bentes

vaga do PMDB

Costa Ferreira

vaga do PSC

Edio Lopes vaga do PCdoB
Gladson Cameli

vaga do PP

Wilson Filho

Alberto Filho
Asdrubal Bentes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Edio Lopes vaga do PCdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Hugo Motta

Marinha Raupp vaga do PP

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

a vaga)
PR
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Lúcio Vale

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Janete Capiberibe vaga do PSB

Giovanni Queiroz vaga do PDT
PSB

Sebastião Bala Rocha vaga do PDT

Glauber Braga vaga do PTB

Glauber Braga vaga do PTB

Janete Capiberibe
3 vagas

Valtenir Pereira

vaga do PSB

3 vagas

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB
Berinho Bantim

Valtenir Pereira
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Carlos Brandão
PDT

Marcio Bittar vaga do PR

Dudimar Paxiuba

Sebastião Bala Rocha
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Zenaldo Coutinho

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Giovanni Queiroz

Bloco PV, PPS
Henrique Afonso

Arnaldo Jordy
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PP
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga

PTB

Gladson Cameli
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSC
Antônia Lúcia

Costa Ferreira

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Ronaldo Caiado vaga do PCdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Zequinha Marinho vaga do PMDB

DEM
Lira Maia

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Paulo Cesar Quartiero

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PCdoB

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Sandes Júnior vaga do PMDB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Saraiva Felipe vaga do PMDB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Takayama vaga do PSC
Waldenor Pereira vaga do PT
Waldir Maranhão vaga do PP

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

Wellington Roberto vaga do PSD (art. 2º
do Ato da Mesa nº 27/2012)

21 vagas
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
Carlinhos Almeida

Presidente: Eduardo Azeredo (PSDB)
1º Vice-Presidente: Ruy Carneiro (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Carlinhos Almeida (PT)

Décio Lima
Gilmar Machado

Titulares

Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Anderson Ferreira vaga do PR
Beto Mansur vaga do PP
Carlinhos Almeida vaga do PT
Décio Lima

vaga do PT

Aníbal Gomes vaga do PMDB
Beto Faro vaga do PT
Biffi vaga do PT
Costa Ferreira

vaga do PSB

Dr. Adilson Soares vaga do PR

Esperidião Amin vaga do PP

Francisco Floriano vaga do PR

Gera Arruda vaga do PSB

Gilmar Machado vaga do PT
Hermes Parcianello

vaga do PMDB

Manoel Junior vaga do PMDB
Marcelo Castro

vaga do PMDB

Missionário José Olimpio vaga do PP
Ratinho Junior vaga do PSC
Rogério Peninha Mendonça vaga
do PMDB

Ronaldo Nogueira vaga do PTB

Izalci vaga do PR
José Priante

vaga do PMDB

José Rocha vaga do PR
Josias Gomes

vaga do PT

Josué Bengtson vaga do PTB
Marçal Filho vaga do PMDB
Marina Santanna vaga do PT
Milton Monti vaga do PR

Rubens Otoni vaga do PT

Newton Lima vaga do PT

Sibá Machado vaga do PT

Paulo Teixeira vaga do PT

21 vagas

PT

Sabino Castelo Branco vaga do PTB

Beto Faro
Biffi
Josias Gomes

Rubens Otoni

Marina Santanna

Sibá Machado

Newton Lima

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Teixeira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Waldenor Pereira

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Abelardo Camarinha vaga do PMN

PSDB/DEM/PPS
Antonio Imbassahy vaga do PSDB

Augusto Coutinho vaga do DEM

Eduardo Azeredo vaga do PSDB

Bruno Araújo vaga do PSDB

Júlio Campos vaga do DEM

Claudio Cajado vaga do DEM

Ariosto Holanda vaga do PSB

Romero Rodrigues vaga do PTB

Eli Correa Filho vaga do DEM

Pastor Eurico vaga do DEM

Emanuel Fernandes vaga do PSDB

Paulo Foletto vaga do PSB

Paulo Abi-ackel vaga do PTdoB
Rogério Marinho vaga do PP

12 vagas

PMDB

6 vagas

Miro Teixeira vaga do PDT

Salvador Zimbaldi vaga do PDT
6 vagas

Sergio Guerra vaga do PSDB
12 vagas

Oziel Oliveira vaga do PDT

Luiza Erundina vaga do PSB

Duarte Nogueira vaga do PSDB

Sandro Alex vaga do Bloco PV, PPS

Jonas Donizette vaga do PSB

Luciana Santos vaga do PCdoB

Rodrigo de Castro vaga do PSDB

Ruy Carneiro vaga do PSDB

Evandro Milhomen vaga do PCdoB

PSDB
Antonio Imbassahy

Bruno Araújo

Eduardo Azeredo

Hermes Parcianello

Aníbal Gomes
Gera Arruda vaga do PSB

Manoel Junior

Duarte Nogueira

Rodrigo de Castro

Emanuel Fernandes

Romero Rodrigues vaga do PTB

Paulo Abi-ackel vaga do PTdoB
Rogério Marinho vaga do PP

Marcelo Castro

José Priante

Ruy Carneiro

Rogério Peninha Mendonça

Marçal Filho

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

Saraiva Felipe

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Sergio Guerra

PV
Paulo Wagner vaga do Bloco PV, PPS

Fábio Ramalho vaga do Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga
PP

Beto Mansur
Missionário José Olimpio
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Esperidião Amin
Sandes Júnior vaga do PMDB

Waldir Maranhão

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Pastor Eurico vaga do DEM
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
Paulo Foletto

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

DEM
Júlio Campos

Augusto Coutinho

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Claudio Cajado

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Eli Correa Filho

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PDT
Miro Teixeira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
ocupa a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Oziel Oliveira
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

Salvador Zimbaldi

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS

PR
Paulo Wagner
Anderson Ferreira

Izalci

Dr. Adilson Soares

José Rocha

Francisco Floriano

Milton Monti

Fábio Ramalho

Sandro Alex

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do
Wellington Roberto vaga do PSD (art. 2º
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
do Ato da Mesa nº 27/2012)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
PTB
Ronaldo Nogueira

Josué Bengtson

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Sabino Castelo Branco
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB
PSC
Abelardo Camarinha vaga do PMN

Jonas Donizette
Ratinho Junior

Ariosto Holanda

Luiza Erundina

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Costa Ferreira vaga do PSB

Takayama

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

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Andre Moura vaga do DEM

PCdoB
Luciana Santos

Evandro Milhomen

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PRB
Cleber Verde (Licenciado)

Heleno Silva
PMN
1 vaga

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PTdoB
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
Arolde de Oliveira

vaga do PMDB

Marcelo Aguiar

Silas Câmara

vaga do DEM

Arthur Oliveira Maia vaga do PMDB

Marcos Montes

(Dep. do PR ocupa a vaga)

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 51
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

Dilceu Sperafico vaga do PP

Cândido Vaccarezza vaga do PT

Fátima Bezerra vaga do PT

Danilo Forte vaga do PMDB

Francisco Escórcio vaga do PMDB
Gabriel Guimarães vaga do PT

Eduardo Cunha vaga do PMDB

Geraldo Simões vaga do PT

Eliseu Padilha vaga do PMDB

Gorete Pereira vaga do PTB

Esperidião Amin vaga do PP

Hugo Leal vaga do PSC

Fabio Trad vaga do PMDB

Iriny Lopes vaga do PT

Gera Arruda vaga do PSB

Jaime Martins vaga do PR
João Magalhães vaga do PMDB

Jerônimo Goergen vaga do PP

José Guimarães vaga do PT

João Paulo Cunha vaga do PT

Júnior Coimbra vaga do PMDB

João Paulo Lima vaga do PT
José Mentor vaga do PT
Leonardo Picciani vaga do PMDB

Mauro Lopes vaga do PMDB

Mauro Benevides vaga do PMDB

Paes Landim vaga do PTB
Pastor Marco Feliciano vaga do PSC

vaga do PMDB

Luis Tibé vaga do PR

Luiz Pitiman vaga do Bloco PV, PPS

Osmar Serraglio vaga do PMDB

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Lourival Mendes vaga do PTdoB

Márcio Macêdo vaga do PT

Odair Cunha vaga do PT

Suplentes

Laercio Oliveira vaga do PR

Luiz Couto vaga do PT

Nelson Pellegrino vaga do PT

Benjamin Maranhão

Décio Lima vaga do PT

Edmar Arruda vaga do PSC

Maurício Quintella Lessa vaga do PR

Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
1º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT)
2º Vice-Presidente: Fabio Trad (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB)

Alceu Moreira

Dalva Figueiredo vaga do PT

Asdrubal Bentes vaga do PP

Marçal Filho vaga do PMN

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

vaga do PMDB

Cida Borghetti vaga do PP

vaga do PDT

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Titulares

Bernardo Santana de
Vasconcellos vaga do PR

vaga do PMDB

José Carlos Araújo

Manoel Salviano

Arnaldo Faria de Sá vaga do PTB

Henrique Oliveira vaga do PR

Felipe Bornier

Eliene Lima
vaga do PMDB

Anthony Garotinho vaga do PR

Carlos Bezerra vaga do PSC

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PRTB ocupa a vaga)

Alessandro Molon vaga do PT

Miguel Corrêa vaga do PT
Nazareno Fonteles vaga do PT
Odílio Balbinotti vaga do PMDB
Pedro Eugênio vaga do PT
Professor Setimo vaga do PSD (art. 2º do
Ato da Mesa nº 27/2012)

Renan Filho vaga do PMDB
Roberto Teixeira vaga do PP
Sandes Júnior vaga do PP

Paulo Maluf vaga do PP

Sandro Mabel vaga do PMDB

Paulo Teixeira vaga do PT

Sérgio Moraes vaga do PTB

Ricardo Berzoini vaga do PT

Vinicius Gurgel vaga do PR

Ronaldo Fonseca vaga do PR

Wilson Filho vaga do PMDB

Vicente Arruda vaga do PR

32 vagas

Vicente Candido vaga do PT

32 vagas

João Paulo Cunha
João Paulo Lima
José Mentor
Luiz Couto
Nelson Pellegrino
Odair Cunha
Paulo Teixeira

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

PT

Cândido Vaccarezza

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Vilson Covatti vaga do PP

Alessandro Molon

/PTdoB ocupa a vaga)

Dalva Figueiredo
Décio Lima

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Fátima Bezerra
Gabriel Guimarães
Geraldo Simões

PSDB/DEM/PPS
Bonifácio de Andrada vaga do PSDB

Alexandre Leite vaga do DEM
Antonio Carlos Magalhães Neto

Bruna Furlan vaga do PSDB

vaga do DEM

Iriny Lopes
José Guimarães
Márcio Macêdo
Miguel Corrêa

Ricardo Berzoini

Nazareno Fonteles

Vicente Candido

Pedro Eugênio

Felipe Maia vaga do DEM

Cesar Colnago vaga do PSDB

João Campos vaga do PTB

Dudimar Paxiuba vaga do PSDB

Jorginho Mello vaga do PSDB

Efraim Filho vaga do DEM

Jutahy Junior vaga do PSDB

Eli Correa Filho vaga do DEM
Nelson Marchezan Junior vaga do

Luiz Carlos vaga do PSDB

PSDB

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Mendonça Filho vaga do DEM

Pauderney Avelino vaga do DEM

Mendonça Prado vaga do DEM

Reinaldo Azambuja vaga do PSDB

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Onyx Lorenzoni vaga do DEM

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Zenaldo Coutinho vaga do PSDB

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Ricardo Tripoli vaga do PSDB

Roberto Freire vaga do Bloco PV, PPS

Romero Rodrigues vaga do PSDB
Sandro Alex vaga do Bloco PV, PPS

18 vagas

18 vagas
PMDB

Alceu Moreira

Benjamin Maranhão

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Arthur Oliveira Maia
Asdrubal Bentes vaga do PP

João Magalhães

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

Carlos Bezerra vaga do PSC

Júnior Coimbra

Francisco Escórcio

Danilo Forte

Mauro Lopes

Eduardo Cunha

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Odílio Balbinotti
PSB/PDT/PCdoB/PMN

Eliseu Padilha
Fabio Trad

Professor Setimo vaga do PSD (art. 2º do
Ato da Mesa nº 27/2012)

Renan Filho

Gera Arruda vaga do PSB
Leonardo Picciani

Sandro Mabel
Wilson Filho

Delegado Protógenes vaga do PCdoB

Assis Melo vaga do PP

Dr. Ubiali vaga do PSB

Daniel Almeida vaga do PCdoB

Evandro Milhomen vaga do PCdoB

Dr. Carlos Alberto vaga do PMN

Félix Mendonça Júnior vaga do PDT

Gonzaga Patriota vaga do PSB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marcos Medrado vaga do PDT
Sandra Rosado vaga do PSB

Laurez Moreira vaga do PSB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Valtenir Pereira vaga do PSB

Luiz Noé vaga do PSB

Marçal Filho vaga do PMN

Vieira da Cunha vaga do PDT

Marcos Rogério vaga do PDT

8 vagas

Wolney Queiroz vaga do PDT

Mauro Benevides

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Osmar Serraglio

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Luiz Pitiman

vaga do Bloco PV, PPS

8 vagas
PSDB
Bonifácio de Andrada

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Bruna Furlan

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Jorginho Mello

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Luiz Carlos

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do

João Dado vaga do PDT

Cesar Colnago
Dudimar Paxiuba

João Campos vaga do PTB

Nelson Marchezan Junior
Reinaldo Azambuja

Jutahy Junior

Ricardo Tripoli
Romero Rodrigues
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Zenaldo Coutinho

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
PV

Fábio Ramalho vaga do Bloco PV, PPS

Rosane Ferreira vaga do Bloco PV, PPS
Sarney Filho vaga do Bloco PV, PPS

2 vagas

a vaga)

a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)

2 vagas
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)

PP
Esperidião Amin

Cida Borghetti

Jerônimo Goergen

Dilceu Sperafico

Paulo Maluf

Roberto Teixeira

PR
Bernardo Santana de
Vasconcellos

Anthony Garotinho

Gorete Pereira vaga do PTB

Henrique Oliveira
Vilson Covatti

Sandes Júnior
Maurício Quintella Lessa

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

Ronaldo Fonseca

Laercio Oliveira

Vicente Arruda

Vinicius Gurgel

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

DEM
Felipe Maia

Jaime Martins

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

Alexandre Leite

PSB
Mendonça Filho
Mendonça Prado
Onyx Lorenzoni
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Antonio Carlos Magalhães Neto
Efraim Filho
Eli Correa Filho
Pauderney Avelino

(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

Dr. Ubiali

Gonzaga Patriota

Sandra Rosado

Laurez Moreira

Valtenir Pereira

Luiz Noé

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
ocupa a vaga)
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSC
Andre Moura vaga do DEM

Edmar Arruda

Pastor Marco Feliciano

Hugo Leal
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Félix Mendonça Júnior

João Dado

Marcos Medrado

Marcos Rogério

Vieira da Cunha

Wolney Queiroz

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)

PCdoB
Assis Melo vaga do PP

Delegado Protógenes
Evandro Milhomen

Daniel Almeida

Bloco PV, PPS
Fábio Ramalho

Rosane Ferreira

Roberto Freire

Sandro Alex

(Dep. do PV ocupa a vaga)

Sarney Filho

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
ocupa a vaga)
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)
PRB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)
Antonio Bulhões

(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Otoniel Lima
PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Dr. Carlos Alberto

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Sérgio Moraes
PTdoB

Paes Landim

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSL ocupa a vaga)

Lourival Mendes
Luis Tibé vaga do PR

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
a vaga)
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
Armando Vergílio

Fábio Faria

Francisco Araújo

Liliam Sá vaga do PTB

José Nunes
Onofre Santo Agostini

Marcelo Aguiar
Moreira Mendes vaga do PSB

Silas Câmara vaga do PCdoB

/PTdoB ocupa a vaga)

Walter Tosta
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Paulo Magalhães

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 19
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

PSDB/DEM/PPS
Almeida Lima vaga do Bloco PV, PPS

Augusto Coutinho vaga do DEM

Carlos Sampaio vaga do PSDB
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Dimas Ramalho vaga do Bloco PV, PPS

Eli Correa Filho vaga do DEM

Presidente: José Chaves (PTB)
1º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB)
2º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT)
3º Vice-Presidente: Eli Correa Filho (DEM)

Felipe Maia vaga do DEM
Mendonça Prado vaga do PSB

6 vagas

Nelson Marchezan Junior vaga do
PSDB

Titulares

Suplentes

6 vagas

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Eros Biondini

vaga do PR

Carlinhos Almeida

Carlos Eduardo Cadoca

Filipe Pereira vaga do PSC

vaga do
PCdoB

Iracema Portella vaga do PP
José Chaves

PMDB
vaga do PT

Chico D'angelo vaga do PT

vaga do PTB

Cláudio Puty

Lauriete vaga do DEM

vaga do PT

Deley vaga do PSC

Paulo Pimenta vaga do PT

Maurício Quintella Lessa vaga do PR

Weliton Prado vaga do PT

Silvio Costa vaga do PTB

11 vagas

Wellington Roberto

vaga do PR

11 vagas
PT

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Chico Lopes vaga do PCdoB

Marcelo Matos vaga do PDT

Dr. Carlos Alberto vaga do PMDB

3 vagas

Reguffe vaga do PDT
Severino Ninho vaga do PSB
Wolney Queiroz vaga do PMDB

Paulo Pimenta

Carlinhos Almeida

Weliton Prado

Chico D'angelo

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Fátima Pelaes

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Fátima Pelaes vaga do PMDB

Roberto Teixeira vaga do PP

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Cláudio Puty

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

3 vagas
PSDB
Carlos Sampaio
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Nelson Marchezan Junior
(Dep. do PRTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
PV
1 vaga

Reguffe

Marcelo Matos
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Wolney Queiroz vaga do PMDB
1 vaga
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PP
Iracema Portella

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Roberto Teixeira

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS
Almeida Lima

Dimas Ramalho

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
PTB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Eros Biondini vaga do PR

DEM
Eli Correa Filho

Silvio Costa
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

José Chaves
Augusto Coutinho

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Felipe Maia

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Mendonça Prado vaga do PSB

PSC
Carlos Eduardo Cadoca vaga do

Filipe Pereira
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PCdoB

Lauriete vaga do DEM

Deley

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

PR
PCdoB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Maurício Quintella Lessa
Chico Lopes

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Wellington Roberto

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

PSB
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Severino Ninho
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PDT

(Dep. do DEM ocupa a vaga)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
1º Vice-Presidente: Renato Molling (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

Titulares

Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

João Maia vaga do PR

Afonso Florence vaga do PT

José Augusto Maia vaga do PTB

Edson Ezequiel vaga do PMDB

Márcio Reinaldo Moreira vaga do PP

Esperidião Amin vaga do PHS

Miguel Corrêa vaga do PT

Osmar Terra
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Mário Feitoza vaga do PMDB

Renato Molling vaga do PDT

Osmar Terra vaga do PMDB

Ronaldo Zulke vaga do PT

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Renzo Braz vaga do PP

Vinicius Gurgel vaga do PHS

Vicentinho vaga do PT

vaga do PT

Vilson Covatti

vaga do PTB

Wellington Fagundes vaga do PR

10 vagas

Mário Feitoza

1 vaga

Cláudio Puty vaga do PT

Luis Tibé vaga do PMDB

Zeca Dirceu

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Antonio Balhmann vaga do PSB

Ângelo Agnolin vaga do PSB
Damião Feliciano vaga do PDT

2 vagas

10 vagas

2 vagas

PT

PSDB

Miguel Corrêa

Afonso Florence

Ronaldo Zulke

Cláudio Puty

Otavio Leite

Vicentinho

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Zeca Dirceu

2 vagas

Marco Tebaldi

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
PHS
1 vaga

1 vaga

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Márcio Reinaldo Moreira

Esperidião Amin vaga do PHS

PSDB/DEM/PPS

Renato Molling vaga do PDT

Renzo Braz

João Bittar vaga do PSC

5 vagas

Mandetta vaga do DEM

PP

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Marco Tebaldi vaga do PSDB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Otavio Leite vaga do PSDB
5 vagas
PMDB
(Dep. do PRP ocupa a vaga)

DEM
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Edson Ezequiel

Vilson Covatti vaga do PTB

João Bittar vaga do PSC
Mandetta
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)
PR
João Maia

Wellington Fagundes
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Vinicius Gurgel vaga do PHS

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: Domingos Neto (PSB)
1º Vice-Presidente: Leopoldo Meyer (PSB)
2º Vice-Presidente: Mauro Mariani (PMDB)
3º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Antonio Balhmann

Titulares
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Adrian vaga do PRTB

Artur Bruno vaga do PT

Fernando Marroni vaga do PT

Edinho Araújo vaga do PMDB
João Carlos Bacelar vaga do PR

Genecias Noronha vaga do PMDB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Ângelo Agnolin

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Damião Feliciano

Bloco PV, PPS
1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Iriny Lopes vaga do PT
João Arruda vaga do PSL

PSC

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
PHS
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Márcio Reinaldo Moreira vaga do PP
Mário Negromonte vaga do PSDB

Mauro Mariani vaga do PMDB

Paulo Piau vaga do PMDB

Nelson Marquezelli vaga do PTB

Rebecca Garcia vaga do PRTB

Paulo Ferreira vaga do PT

Valmir Assunção vaga do PT

Roberto Britto vaga do PP

10 vagas

10 vagas
PT
Fernando Marroni

Paulo Ferreira
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

José de Filippi vaga do PT

João Pizzolatti vaga do PRP

Iriny Lopes

1 vaga

Jorge Corte Real vaga do PTB

vaga do PSB

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga)

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Flaviano Melo vaga do PMDB

PDT

José Augusto Maia

Suplentes

Artur Bruno
José de Filippi
Valmir Assunção

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS
Marco Tebaldi vaga do PSDB

Mário Negromonte vaga do PSDB

Roberto Britto

Arnaldo Jardim vaga do Bloco PV, PPS
William Dib vaga do PSDB

5 vagas

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

5 vagas

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PMDB
Adrian vaga do PRTB

Edinho Araújo

Flaviano Melo

Paulo Piau

DEM
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Genecias Noronha

Rebecca Garcia vaga do PRTB

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PR

João Arruda vaga do PSL

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Mauro Mariani

João Carlos Bacelar
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB
Domingos Neto

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Abelardo Camarinha

Leopoldo Meyer vaga do PDT

Valadares Filho vaga do DEM

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PDT
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Domingos Neto vaga do PSB

Abelardo Camarinha vaga do PSB

Leopoldo Meyer vaga do PDT

Luciana Santos vaga do PDT

3 vagas

Valadares Filho vaga do DEM

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
Rosane Ferreira

Arnaldo Jardim

3 vagas
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PSDB
Marco Tebaldi

(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Nelson Marquezelli

Jorge Corte Real

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
PRTB
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

PP
João Pizzolatti vaga do PRP

PTB

William Dib

Márcio Reinaldo Moreira

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PRP

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB/DEM/PPS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Antonio Carlos Mendes Thame

5 vagas

vaga do PSDB

Arnaldo Jordy vaga do PTB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Luiz Fernando Machado vaga do
PSDB

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

5 vagas
PMDB
3 vagas

Teresa Surita

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Presidente: Domingos Dutra (PT)
1º Vice-Presidente: Erika Kokay (PT)
2º Vice-Presidente: Padre Ton (PT)
3º Vice-Presidente:

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Titulares

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Suplentes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Domingos Dutra vaga do PT

Antônia Lúcia vaga do PTC

Erika Kokay vaga do PT

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Janete Rocha Pietá vaga do PT

Lincoln Portela vaga do PR

Luiz Alberto vaga do PT

Padre Ton vaga do PT

Luiz Couto vaga do PT

Weverton Rocha vaga do PDT

Janete Capiberibe vaga do PMDB
Keiko Ota vaga do PSB

2 vagas

Luiza Erundina vaga do PDT

Ronaldo Fonseca vaga do PR

9 vagas

Manuela D'ávila vaga do PMDB

Rosinha da Adefal vaga do PRP

Severino Ninho vaga do PP

Teresa Surita vaga do PMDB

2 vagas

9 vagas
PSDB

PT
Domingos Dutra
Erika Kokay

Janete Rocha Pietá
Luiz Alberto

2 vagas

Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Fernando Machado

Luiz Couto

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

Padre Ton

a vaga)

a vaga)
PSOL

PHS
1 vaga

1 vaga

Jean Wyllys

Chico Alencar

PP

PRP

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PTC
PRB
1 vaga

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6571
FAX: 3216-6580

DEM
1 vaga
PR
Lincoln Portela

Ronaldo Fonseca

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Janete Capiberibe vaga do PMDB

1 vaga

Keiko Ota

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Newton Lima (PT)
1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB)
2º Vice-Presidente: Pedro Uczai (PT)
3º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT)
Titulares

Luiza Erundina vaga do PDT
Severino Ninho vaga do PP
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Weverton Rocha
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Alex Canziani vaga do PTB
Artur Bruno vaga do PT
Biffi vaga do PT

1 vaga

Aline Corrêa vaga do PP
Anderson Ferreira vaga do PR
Angelo Vanhoni vaga do PT

Fátima Bezerra vaga do PT

Eliseu Padilha vaga do PMDB

Gabriel Chalita vaga do PMDB

Joaquim Beltrão vaga do PMDB
Arnaldo Jordy

Alessandro Molon vaga do PT

Costa Ferreira vaga do PSC

Izalci vaga do PR

Bloco PV, PPS

Geraldo Resende vaga do PMDB
Gilmar Machado vaga do PT
José Linhares vaga do PP

vaga do PTB

Roberto de Lucena
PTB
1 vaga

Suplentes

Lelo Coimbra vaga do PMDB
Newton Lima vaga do PT

Maurício Quintella Lessa vaga do PR
Mauro Benevides vaga do PMDB

Paulo Freire vaga do PR

Miriquinho Batista vaga do PT

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)

Pedro Uczai vaga do PP

Natan Donadon vaga do PT

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

Professor Setimo vaga do PMDB

Osmar Serraglio vaga do PMDB

Rogério Peninha Mendonça vaga

Raul Henry vaga do PDT

do PP

Reginaldo Lopes vaga do PMDB

17 vagas

Tiririca vaga do PR

Professora Dorinha Seabra
Rezende vaga do DEM

Jorginho Mello vaga do PSDB

Rogério Marinho vaga do PSDB

Onyx Lorenzoni vaga do DEM

Stepan Nercessian vaga do Bloco PV,

10 vagas

PPS

Waldenor Pereira

vaga do PT

10 vagas

Waldir Maranhão vaga do PP

PMDB
17 vagas
Gabriel Chalita

Eliseu Padilha

PT
Artur Bruno

Joaquim Beltrão

Geraldo Resende

Lelo Coimbra

Mauro Benevides

Alessandro Molon

Biffi

Angelo Vanhoni
Natan Donadon vaga do PT

Professor Setimo
Fátima Bezerra

Gilmar Machado
Raul Henry vaga do PDT

Newton Lima

Osmar Serraglio

Miriquinho Batista

Pedro Uczai vaga do PP

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Reginaldo Lopes vaga do PMDB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Waldenor Pereira

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
Rogério Peninha Mendonça vaga
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
do PP
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

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

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Alice Portugal vaga do PCdoB
Luiz Noé vaga do PSB

PSDB/DEM/PPS
Luiz Carlos Setim

vaga do DEM

Paulo Rubem Santiago vaga do PDT

Bonifácio de Andrada

vaga do PSDB

Eduardo Barbosa

vaga do PSDB

4 vagas
Mara Gabrilli

vaga do PSDB

Pinto Itamaraty

vaga do PSDB

João Bittar

Ariosto Holanda vaga do PSB
Audifax vaga do PTB
Dr. Jorge Silva vaga do PDT
Dr. Ubiali vaga do DEM
Jandira Feghali vaga do PCdoB

vaga do DEM

Keiko Ota vaga do PSC
Oziel Oliveira vaga do PDT
Severino Ninho vaga do PSB
4 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)

PSDB
Mara Gabrilli

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
Bonifácio de Andrada
PR

Pinto Itamaraty

Eduardo Barbosa
Izalci

Rogério Marinho

Anderson Ferreira

Jorginho Mello
Paulo Freire

Maurício Quintella Lessa

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Tiririca
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
PV
1 vaga

Antônio Roberto

vaga do PMDB

Henrique Afonso vaga do Bloco PV, PPS
Penna vaga do Bloco PV, PPS

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga
PP
Waldir Maranhão

Aline Corrêa

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga)

José Linhares

PSB
Luiz Noé

Ariosto Holanda

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Audifax vaga do PTB
Dr. Ubiali vaga do DEM

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Keiko Ota vaga do PSC
Severino Ninho

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PDT

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Paulo Rubem Santiago

DEM
Luiz Carlos Setim
Professora Dorinha Seabra
Rezende

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

João Bittar
Onyx Lorenzoni

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Dr. Jorge Silva
Oziel Oliveira

(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS
Stepan Nercessian

Antônio Roberto

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Andre Moura vaga do PMDB

Afonso Florence vaga do PT

Celso Maldaner vaga do PMDB

Andre Vargas vaga do PT

Eduardo Cunha vaga do PMDB

vaga do PMDB

Antônio Andrade vaga do PMDB

Henrique Afonso

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Aelton Freitas vaga do PR

Penna
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Genecias Noronha vaga do PDT

Assis Carvalho vaga do PT

Jerônimo Goergen vaga do PP

Cláudio Puty vaga do PT

João Maia vaga do PR

Edivaldo Holanda Junior
(Licenciado) vaga do PR

João Paulo Cunha vaga do PT

João Magalhães vaga do Bloco PV, PPS

Leonardo Gadelha vaga do PSC

PTB
José Guimarães vaga do PT
Alex Canziani

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
PSC

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Luiz Pitiman vaga do PMDB

Júnior Coimbra vaga do Bloco PV, PPS

Manoel Junior vaga do PMDB

Lucio Vieira Lima vaga do PMDB

Paulo Maluf vaga do PP
Policarpo vaga do PT

Pedro Eugênio vaga do PT

Reginaldo Lopes vaga do PT

Pedro Novais vaga do PMDB

Ricardo Berzoini vaga do PT

Toninho Pinheiro vaga do PP

Rogério Carvalho vaga do PT

Zequinha Marinho vaga do PSC

PCdoB
Alice Portugal

Jandira Feghali

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PRB
Acelino Popó

José Priante vaga do PMDB

Mário Feitoza vaga do PMDB

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Costa Ferreira

Luciano Castro vaga do PR

17 vagas

Secretário(a): Jairo Luís Brod
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628
FAX: 3216-6635

Afonso Florence

Titulares

Cláudio Puty

Ricardo Berzoini
Rogério Carvalho
Zeca Dirceu

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Policarpo
Reginaldo Lopes

Pedro Eugênio

Presidente: Antônio Andrade (PMDB)
1º Vice-Presidente: Lucio Vieira Lima (PMDB)
2º Vice-Presidente: Assis Carvalho (PT)
3º Vice-Presidente: Pauderney Avelino (DEM)

João Paulo Cunha

Assis Carvalho

José Guimarães

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

17 vagas
PT

Andre Vargas
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Zeca Dirceu vaga do PT

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Audifax vaga do PSB

PSDB/DEM/PPS
Alexandre Leite vaga do DEM

Alberto Mourão vaga do PP

Alfredo Kaefer vaga do PSDB

Arnaldo Jardim vaga do Bloco PV, PPS

Pauderney Avelino vaga do DEM

/PTdoB ocupa a vaga)

Carmen Zanotto vaga do Bloco PV, PPS

André Figueiredo vaga do PDT

Fernando Coelho Filho vaga do PSB Delegado Protógenes vaga do PCdoB
João Dado vaga do PDT

Jose Stédile vaga do PSB

Manato vaga do PDT

Mauro Nazif vaga do PSB

Osmar Júnior vaga do PCdoB

Rodrigo Maia vaga do DEM

Jairo Ataíde vaga do DEM

Rui Palmeira vaga do PSDB

Leonardo Vilela vaga do PSDB

Vaz de Lima vaga do PSDB

Luiz Carlos Setim vaga do DEM

10 vagas

Marcus Pestana vaga do PSDB

Alfredo Kaefer

Mendonça Prado vaga do DEM

Rui Palmeira

Leonardo Vilela

Nelson Marchezan Junior vaga do

Vaz de Lima

Marcus Pestana

4 vagas

4 vagas
PSDB
Alberto Mourão vaga do PP

PSDB

10 vagas

Antônio Andrade

Celso Maldaner

João Magalhães vaga do Bloco PV, PPS

Eduardo Cunha

Júnior Coimbra vaga do Bloco PV, PPS

Nelson Marchezan Junior

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)

PMDB

José Priante

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)

Genecias Noronha vaga do PDT

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Luiz Pitiman
PV

Lucio Vieira Lima

Manoel Junior
1 vaga

Mário Feitoza

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Pedro Novais

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga
PP

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

Toninho Pinheiro

Jerônimo Goergen

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Paulo Maluf

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL
1 vaga

1 vaga

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS
Jairo Ataíde

Pauderney Avelino

Luiz Carlos Setim

Rodrigo Maia

Mendonça Prado

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
PR
Aelton Freitas

Arnaldo Jardim

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Carmen Zanotto

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
PTB
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSC
Andre Moura vaga do PMDB

Zequinha Marinho
Luciano Castro
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PHS ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

João Maia

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

DEM
Alexandre Leite

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Manato

Leonardo Gadelha

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB
Osmar Júnior

Delegado Protógenes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)

PSB
PRB
Audifax

Jose Stédile

Fernando Coelho Filho

Mauro Nazif

Otoniel Lima

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PDT
João Dado

Cleber Verde (Licenciado)

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
André Figueiredo

Fernando Francischini vaga do PSDB

Presidente: Edmar Arruda (PSC)
1º Vice-Presidente: Edson Santos (PT)
2º Vice-Presidente: Wellington Roberto (PR)
3º Vice-Presidente:

Mendonça Filho vaga do DEM

Ronaldo Caiado vaga do DEM

Pauderney Avelino vaga do PDT
Roberto Freire vaga do Bloco PV, PPS

6 vagas
Titulares

Suplentes

Rodrigo Maia vaga do DEM

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Aline Corrêa vaga do PP

Anthony Garotinho vaga do PR

Aníbal Gomes vaga do PMDB

Vaz de Lima vaga do PSDB

Carlos Magno vaga do PP

Devanir Ribeiro vaga do PT
Edio Lopes

Vanderlei Macris vaga do PSDB

6 vagas

Davi Alves Silva Júnior vaga do PR
Edivaldo Holanda Junior
(Licenciado) vaga do PTB

vaga do PMDB

Edmar Arruda vaga do PSC

Eduardo Cunha vaga do PMDB

Edson Santos vaga do PT

Filipe Pereira vaga do PSC

Giroto vaga do PMDB

João Magalhães vaga do PMDB

Hugo Motta vaga do Bloco PV, PPS

PMDB
Aníbal Gomes

Eduardo Cunha

Edio Lopes

João Magalhães

Giroto

(Dep. do PRTB ocupa a vaga)

Hugo Motta vaga do Bloco PV, PPS

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Nelson Bornier vaga do PP

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

José Mentor vaga do PT

Nelson Bornier vaga do PP

Luis Carlos Heinze vaga do PP

Nilton Capixaba vaga do PTB

Odair Cunha vaga do PT

Paulo Feijó vaga do PR

Sibá Machado vaga do PT

Vanderlei Siraque vaga do PT

11 vagas

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Wellington Roberto vaga do PR
11 vagas
PT
Devanir Ribeiro

José Mentor

Edson Santos

Odair Cunha

Vanderlei Siraque

Sibá Machado

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Daniel Almeida vaga do PCdoB

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Glauber Braga vaga do PSB

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

3 vagas

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Carlos Brandão

PSDB/DEM/PPS
Carlos Brandão vaga do PSDB

Davi Alcolumbre vaga do PSB

3 vagas

Marcelo Matos vaga do PDT

PSDB

Fernando Francischini

Vanderlei Macris
Vaz de Lima

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa

a vaga)

a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do DEM ocupa a vaga)

PP
Bloco PV, PPS
Aline Corrêa

Carlos Magno

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Luis Carlos Heinze

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

DEM
Davi Alcolumbre vaga do PSB

Ronaldo Caiado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Rodrigo Maia

PTB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSC
Edmar Arruda

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
PCdoB
Daniel Almeida

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Anthony Garotinho

Wellington Roberto

Davi Alves Silva Júnior

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
PSB
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Glauber Braga
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Secretário(a): Regina Pereira Games
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Anthony Garotinho (PR)
1º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL)
2º Vice-Presidente: Edivaldo Holanda Junior (PTC)
3º Vice-Presidente: Aureo (PRTB)
Titulares

Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Amauri Teixeira vaga do PT

PDT
Marcelo Matos

Filipe Pereira

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PR
Paulo Feijó

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Nilton Capixaba

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Mendonça Filho
Pauderney Avelino vaga do PDT

Roberto Freire

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Anthony Garotinho vaga do PR
Edivaldo Holanda Junior
(Licenciado) vaga do PSDB

Benedita da Silva vaga do PT
Bohn Gass vaga do PMDB
Costa Ferreira vaga do PSC

Fernando Ferro vaga do PT

Edson Santos vaga do PMDB

Francisco Escórcio vaga do PMDB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Eudes Xavier vaga do PT

Marcon vaga do PT

João Paulo Lima vaga do PT

Paulo Ferreira vaga do PMDB

PSB/PDT/PCdoB/PMN

Leonardo Picciani vaga do PMDB

Glauber Braga vaga do PDT

Jose Stédile vaga do PDT

10 vagas

Luiza Erundina vaga do PSB

Romário vaga do PSB

Roberto Britto vaga do PP
10 vagas

2 vagas
PT

2 vagas
PSDB

Amauri Teixeira

Benedita da Silva

Fernando Ferro

Bohn Gass vaga do PMDB
Edson Santos vaga do PMDB

Marcon
Paulo Ferreira vaga do PMDB

(Dep. do PSL ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Eudes Xavier

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

2 vagas

PV
1 vaga

1 vaga

João Paulo Lima
PP

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Roberto Britto

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

2 vagas

(Dep. do PRTB ocupa a vaga)

DEM
Professora Dorinha Seabra
Rezende

1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jordy vaga do Bloco PV, PPS

5 vagas

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
PR

Professora Dorinha Seabra
Rezende vaga do DEM
Anthony Garotinho

(Dep. do PRP ocupa a vaga)

5 vagas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PMDB
Francisco Escórcio

Leonardo Picciani
PSB

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Glauber Braga vaga do PDT

Jose Stédile vaga do PDT

Luiza Erundina
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Romário

(Dep. do PT ocupa a vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Valdir Colatto vaga do PMDB

ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Zé Geraldo vaga do PT

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

10 vagas
Bloco PV, PPS
PT
Arnaldo Jordy

(Dep. do PRB ocupa a vaga)
Leonardo Monteiro

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Márcio Macêdo

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Costa Ferreira

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

PSC
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PCdoB
1 vaga

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnaldo Jordy vaga do PR

Secretário(a): Sônia Hypolito
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6699

vaga do PSDB

Augusto Carvalho vaga do PSOL

Arnaldo Jardim vaga do Bloco PV, PPS

Marcio Bittar vaga do PSDB

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

Marco Tebaldi vaga do PSDB

Ricardo Tripoli vaga do PSDB

Paulo Cesar Quartiero vaga do DEM

5 vagas

5 vagas
PMDB

Paulo Piau vaga do PTB

Titulares

Suplentes

Leonardo Monteiro vaga do PT

Bernardo Santana de
Vasconcellos vaga do PRTB

Márcio Macêdo vaga do PT

Fernando Ferro vaga do PT
Fernando Jordão

(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

vaga do PP

Fernando Marroni vaga do PT

Rebecca Garcia vaga do PP

Lauriete vaga do PSC

Stefano Aguiar vaga do PSC

Leandro Vilela vaga do PMDB

10 vagas

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

Paulo Piau vaga do PTB

Zé Geraldo

1 vaga

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Marina Santanna

Fernando Marroni

Marina Santanna

PTB

vaga do PT

Fernando Ferro

Paes Landim vaga do PTB

(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Fernando Jordão vaga do PP
Leandro Vilela
Valdir Colatto
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PDT

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Giovani Cherini vaga do PDT

Miro Teixeira vaga do PDT

Giovani Cherini

Givaldo Carimbão vaga do PSB

Oziel Oliveira vaga do PR

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

2 vagas

Miro Teixeira
Oziel Oliveira vaga do PR

2 vagas
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PSDB
Marcio Bittar

Antonio Carlos Mendes Thame

Ricardo Tripoli

Marco Tebaldi

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)

Bloco PV, PPS
Antônio Roberto vaga do PMDB

Alfredo Sirkis vaga do PMDB

Arnaldo Jordy vaga do PR

Arnaldo Jardim
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Augusto Carvalho vaga do PSOL
Penna vaga do PMDB

PV
Antônio Roberto vaga do PMDB

Alfredo Sirkis vaga do PMDB

Sarney Filho
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Penna vaga do PMDB

1 vaga
PTB

Sarney Filho vaga do Bloco PV, PPS

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

Paes Landim

PP
Rebecca Garcia

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

PSC
Stefano Aguiar

Lauriete

DEM
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Paulo Cesar Quartiero
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
PR

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)

Bernardo Santana de
Vasconcellos vaga do PRTB

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
a vaga)
ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
PSOL
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
PRTB

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

PSB
Givaldo Carimbão
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142

Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Adrian vaga do PMDB

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Arthur Oliveira Maia vaga do PMDB

Dimas Fabiano vaga do PP

Edson Santos vaga do PT

Fernando Ferro vaga do PT

Fátima Pelaes vaga do PMDB

Fernando Jordão vaga do PMDB

João Pizzolatti vaga do PP

Gabriel Guimarães vaga do PT

Leonardo Quintão vaga do PMDB

Gladson Cameli vaga do PMDB

Luiz Argôlo vaga do PP
Nelson Meurer vaga do PP

José Otávio Germano vaga do PMDB
Luiz Alberto vaga do PT

Nelson Padovani vaga do PSC
Paulo Feijó vaga do PR

Luiz Fernando Faria vaga do PRB

Professor Setimo vaga do PMDB

Padre João vaga do PT

Ronaldo Nogueira vaga do PTB

Ronaldo Benedet vaga do PMDB
Sandes Júnior

vaga do PP

Simão Sessim

vaga do PP

Rubens Otoni

vaga do PT

Vanderlei Siraque

vaga do PT

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Arnaldo Jardim vaga do Bloco PV, PPS
Davi Alcolumbre vaga do DEM

Zoinho

16 vagas

Abelardo Lupion vaga do DEM
Arnaldo Jordy vaga do Bloco PV, PPS

Luiz Fernando Machado vaga do
PSDB

Domingos Sávio vaga do PSDB

Paulo Abi-ackel vaga do PSDB

Júlio Campos vaga do DEM

Walter Feldman vaga do PSDB

Sergio Guerra vaga do PSDB
Vitor Penido vaga do DEM

9 vagas

9 vagas
PMDB

Weliton Prado vaga do PT

vaga do PMDB

Fernando Jordão

Adrian

Ronaldo Benedet

Arthur Oliveira Maia

vaga do PR

16 vagas
PT

Carlos Zarattini

Edson Santos

Fernando Ferro

Ronaldo Zulke

Gabriel Guimarães

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Ronaldo Zulke vaga do PT

Vander Loubet vaga do PSC
Wladimir Costa

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Aracely de Paula vaga do PSDB

João Carlos Bacelar vaga do PSB

Weliton Prado

Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Davi Alves Silva Júnior vaga do PR

Padre João

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Titulares

Carlos Zarattini vaga do PT

Vanderlei Siraque

Vander Loubet vaga do PSC

Presidente: Simão Sessim (PP)
1º Vice-Presidente: Dimas Fabiano (PP)
2º Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PR)
3º Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP)

Bernardo Santana de
Vasconcellos vaga do PR

Luiz Alberto

Rubens Otoni

Wladimir Costa
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Fátima Pelaes

Leonardo Quintão

Professor Setimo

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Sandes Júnior

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Simão Sessim

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
PSB/PDT/PCdoB/PMN
Ângelo Agnolin vaga do PDT

Antonio Balhmann vaga do PSB

Marcos Rogério vaga do DEM

Félix Mendonça Júnior vaga do PDT

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Osmar Júnior vaga do PCdoB

4 vagas

Salvador Zimbaldi vaga do PSB
4 vagas

DEM
Davi Alcolumbre

Abelardo Lupion

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Júlio Campos

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

Vitor Penido

PSDB
Luiz Fernando Machado

Domingos Sávio

Paulo Abi-ackel

Sergio Guerra

Walter Feldman

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
ocupa a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)

PR
Bernardo Santana de
Vasconcellos

Aracely de Paula vaga do PSDB

Davi Alves Silva Júnior

Paulo Feijó

PV
Dr. Aluizio

vaga do Bloco PV, PPS

Paulo Wagner

1 vaga

vaga do Bloco PV, PPS

Gladson Cameli vaga do PMDB
José Otávio Germano vaga do PMDB
Luiz Fernando Faria vaga do PRB

Zoinho

1 vaga

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

João Pizzolatti

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

PP
Dimas Fabiano

João Carlos Bacelar vaga do PSB

Luiz Argôlo
Nelson Meurer
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

PSB
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

Antonio Balhmann

(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PDT

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
Carlos Souza

Dr. Paulo César

César Halum

Paulo Magalhães

Eduardo Sciarra vaga do DEM
Fernando Torres vaga do PCdoB

Ângelo Agnolin

Félix Mendonça Júnior

Marcos Rogério vaga do DEM

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Salvador Zimbaldi vaga do PSB

Guilherme Mussi vaga do PSB
Marcos Montes vaga do PTB

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
Arnaldo Jardim

Arnaldo Jordy

Dr. Aluizio

Paulo Wagner

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)
PTB

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

Ronaldo Nogueira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSC
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Nelson Padovani

Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Vitor Paulo (PRB)
3º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
Titulares

Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Aracely de Paula vaga do PR

Dalva Figueiredo vaga do PT
Dr. Rosinha vaga do PT

PCdoB
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

Osmar Júnior

PRB

Anderson Ferreira vaga do PSD (art. 2º
do Ato da Mesa nº 27/2012)

Antonio Brito vaga do PTB
Benedita da Silva vaga do PT
Carlos Zarattini vaga do PT

Íris de Araújo vaga do PMDB

Dimas Fabiano vaga do PP
Elcione Barbalho vaga do PP

Janete Rocha Pietá vaga do PT

Erivelton Santana vaga do PSC

Leonardo Gadelha vaga do PSC

Francisco Praciano vaga do PT

Luiz Sérgio vaga do PT
Takayama vaga do PMDB

George Hilton

Alexandre Santos vaga do PMN

Henrique Fontana vaga do PT

Jair Bolsonaro vaga do PP

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Arnon Bezerra vaga do PTB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

Taumaturgo Lima vaga do PT
16 vagas

Hugo Motta vaga do PMDB
José Rocha vaga do PR
Leonardo Monteiro vaga do PT
Missionário José Olimpio vaga do PP

Newton Cardoso vaga do PMDB
Paes Landim vaga do PTdoB
Paulo Ferreira vaga do PT
Pedro Novais vaga do PMDB
Raul Henry vaga do PMDB

Dimas Ramalho vaga do PDT
Emanuel Fernandes vaga do PSDB

PT

9 vagas

Luiz Nishimori vaga do PSDB
Sergio Guerra vaga do PP
9 vagas

Vicente Arruda vaga do PR
16 vagas

Eduardo Azeredo vaga do PSDB

PMDB
Alexandre Santos vaga do PMN

Íris de Araújo

Elcione Barbalho vaga do PP

(Dep. do PV ocupa a vaga)

Dalva Figueiredo

Benedita da Silva

Dr. Rosinha

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)

Hugo Motta

Newton Cardoso

Carlos Zarattini

Henrique Fontana

Francisco Praciano

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Janete Rocha Pietá

Leonardo Monteiro

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Luiz Sérgio

Paulo Ferreira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Taumaturgo Lima

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Raul Henry

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Pedro Novais

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Damião Feliciano vaga do PDT

Abelardo Camarinha vaga do PSB

Gonzaga Patriota vaga do PSB

João Ananias vaga do PCdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Jaqueline Roriz vaga do PMN

Sebastião Bala Rocha vaga do PDT

Manuela D'ávila vaga do DEM

Vieira da Cunha vaga do PDT

Perpétua Almeida vaga do PCdoB

PSDB/DEM/PPS
Antonio Carlos Mendes Thame
vaga do PMDB

Augusto Carvalho vaga do Bloco PV,

4 vagas

4 vagas

PPS

PSDB
Carlos Alberto Leréia vaga do PSDB

Berinho Bantim vaga do PSDB

Claudio Cajado vaga do DEM

Cesar Colnago vaga do PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame
vaga do PMDB

Berinho Bantim

Carlos Alberto Leréia

Cesar Colnago

Emanuel Fernandes

Anderson Ferreira vaga do PSD (art. 2º

Aracely de Paula

do Ato da Mesa nº 27/2012)

Eduardo Azeredo

Luiz Nishimori

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Sergio Guerra vaga do PP

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

José Rocha

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Vicente Arruda
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PSB

PV

Gonzaga Patriota

Alfredo Sirkis vaga do PMDB

1 vaga

Roberto de Lucena vaga do Bloco PV,
PPS

Abelardo Camarinha

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

1 vaga
PDT
PP
Damião Feliciano
Jair Bolsonaro

Sebastião Bala Rocha

Dimas Fabiano

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Missionário José Olimpio

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Vieira da Cunha

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
vaga)
ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS
Alfredo Sirkis vaga do PMDB

Augusto Carvalho
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Dimas Ramalho vaga do PDT
Roberto de Lucena

DEM
(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

Claudio Cajado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

1 vaga

PTB
Arnon Bezerra
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PR

Antonio Brito

Paes Landim vaga do PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSC
Leonardo Gadelha

Erivelton Santana
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Takayama vaga do PMDB

Titulares

Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Alessandro Molon vaga do PT

Arnaldo Faria de Sá vaga do PTB

Dalva Figueiredo vaga do PT

PCdoB
Manuela D'ávila vaga do DEM

João Ananias
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Perpétua Almeida

Presidente: Efraim Filho (DEM)
1º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM)
2º Vice-Presidente: Alexandre Leite (DEM)
3º Vice-Presidente: Marllos Sampaio (PMDB)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Edio Lopes vaga do PMDB

José Augusto Maia vaga do PTB

Erika Kokay vaga do PT

Lourival Mendes vaga do PR

Fabio Trad vaga do PMDB

Marllos Sampaio vaga do PSC

Hugo Leal vaga do PSC

Paulo Piau vaga do PMDB

Jair Bolsonaro vaga do PP

Vanderlei Siraque vaga do PT

José Mentor vaga do PT

PMN
Lincoln Portela vaga do PR

10 vagas
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Jaqueline Roriz

Mauro Lopes vaga do PMDB
Nazareno Fonteles vaga do PT

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

10 vagas

PTdoB
(Dep. do PRB ocupa a vaga)

PT
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
Átila Lins

Eleuses Paiva

Geraldo Thadeu

Eliene Lima

Hugo Napoleão vaga do PSB
Jefferson Campos

Raul Lima vaga do DEM
(Dep. do PR ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Alessandro Molon

Erika Kokay

Dalva Figueiredo

José Mentor

Vanderlei Siraque

Nazareno Fonteles

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Alexandre Leite vaga do PP

Secretário(a): Ana Cristina Oliveira
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

Efraim Filho vaga do DEM
Fernando Francischini vaga do PSDB
João Campos vaga do PSDB

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Mendonça Prado vaga do PCdoB

Carlos Sampaio vaga do PSDB
Luiz Carlos vaga do PSDB
Onyx Lorenzoni vaga do PDT
William Dib vaga do PP
5 vagas

Pinto Itamaraty vaga do PP

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

5 vagas
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PMDB
Marllos Sampaio vaga do PSC

Edio Lopes

Paulo Piau

Fabio Trad

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Mauro Lopes

(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

DEM
Alexandre Leite vaga do PP

Onyx Lorenzoni vaga do PDT

Efraim Filho

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Mendonça Prado vaga do PCdoB
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

PR
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Delegado Protógenes vaga do PCdoB

Enio Bacci vaga do PDT
Givaldo Carimbão

PSB

Gonzaga Patriota vaga do PSB

vaga do PMDB

Pastor Eurico

Keiko Ota vaga do PSB

vaga do Bloco PV, PPS

Perpétua Almeida vaga do DEM

2 vagas

2 vagas

Givaldo Carimbão vaga do PMDB

Pastor Eurico vaga do Bloco PV, PPS

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PDT

Carlos Sampaio

João Campos

Gonzaga Patriota

Keiko Ota

PSDB
Fernando Francischini

Lincoln Portela

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Dr. Carlos Alberto vaga do PMDB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Enio Bacci

Luiz Carlos

Pinto Itamaraty vaga do PP

William Dib vaga do PP

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)

(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS
1 vaga

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PV
PTB
1 vaga

1 vaga
José Augusto Maia

Arnaldo Faria de Sá

PP
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Jair Bolsonaro

(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
PSC

Maurício Trindade vaga do PR

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Marcelo Castro vaga do PSD (art. 2º do

Nazareno Fonteles vaga do PT
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PCdoB

Ato da Mesa nº 27/2012)

Neilton Mulim vaga do PR

Padre João vaga do PT

Nilda Gondim vaga do Bloco PV, PPS

Pastor Marco Feliciano vaga do PSC

Osmar Terra vaga do PMDB

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Íris de Araújo vaga do PMDB

Hugo Leal

Delegado Protógenes
Perpétua Almeida vaga do DEM
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Roberto Britto vaga do PP

Rogério Carvalho vaga do PT

Toninho Pinheiro vaga do PP

Rosinha da Adefal vaga do PR

Walney Rocha vaga do DEM

Saraiva Felipe vaga do PMDB

17 vagas

Teresa Surita vaga do PMDB

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
17 vagas
Francisco Araújo

Guilherme Campos

Junji Abe

Sérgio Brito

Secretário(a): Ricardo Menezes Perpétuo
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Mandetta (DEM)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM)
2º Vice-Presidente: Lael Varella (DEM)
3º Vice-Presidente: Antonio Brito (PTB)

PT
Amauri Teixeira

Arlindo Chinaglia

Angelo Vanhoni

Assis Carvalho

Benedita da Silva

Dr. Rosinha

Chico D'angelo

Erika Kokay

Nazareno Fonteles

Padre João
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Rogério Carvalho

Suplentes

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Amauri Teixeira vaga do PT

André Zacharow vaga do PMDB

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Angelo Vanhoni vaga do PT

Arlindo Chinaglia vaga do PT

Titulares
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Antonio Brito vaga do PTB

Arnaldo Faria de Sá vaga do PTB

Benedita da Silva vaga do PT

Assis Carvalho vaga do PT

Celia Rocha vaga do PP

Danilo Forte vaga do PMDB

Chico D'angelo vaga do PT
Cida Borghetti

vaga do PP

Darcísio Perondi vaga do PMDB
Geraldo Resende vaga do PMDB
José Linhares vaga do PP

Dr. Rosinha vaga do PT
Elcione Barbalho

vaga do PMDB

Erika Kokay vaga do PT
Gorete Pereira vaga do PR
Iracema Portella vaga do PP

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS

Carmen Zanotto vaga do Bloco PV, PPS

Bruna Furlan vaga do PSDB

Eduardo Barbosa vaga do PSDB

João Campos vaga do PSDB

Fábio Souto vaga do PSC

Luiz Carlos Setim vaga do DEM

Lael Varella vaga do DEM

Mara Gabrilli vaga do PSDB

Mandetta vaga do DEM

Ronaldo Caiado vaga do DEM

Marcus Pestana vaga do PSDB

10 vagas

Ribamar Alves vaga do PSB

Paulo Rubem Santiago vaga do PDT

Sueli Vidigal vaga do PDT

4 vagas

4 vagas
PSDB
Eduardo Barbosa

Bruna Furlan

Marcus Pestana

João Campos

William Dib vaga do PSDB

William Dib

10 vagas

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)

Mara Gabrilli

PMDB
Darcísio Perondi

André Zacharow

Geraldo Resende

Danilo Forte

Nilda Gondim vaga do Bloco PV, PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)

Elcione Barbalho
PV

Osmar Terra

Íris de Araújo
Marcelo Castro

Saraiva Felipe

vaga do PSD (art. 2º do

Dr. Aluizio vaga do Bloco PV, PPS

1 vaga

Ato da Mesa nº 27/2012)

Roberto de Lucena vaga do Bloco PV,
PPS

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Teresa Surita

Rosane Ferreira vaga do PMDB
1 vaga

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

Cida Borghetti

Iracema Portella

José Linhares

Roberto Britto

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Toninho Pinheiro

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Alexandre Roso vaga do PSB

PP

Jô Moraes vaga do PCdoB
PSOL

Dr. Jorge Silva vaga do PDT

Manato vaga do PDT
1 vaga

Jandira Feghali vaga do PCdoB

Pastor Eurico vaga do PSB

João Ananias vaga do DEM

Paulo Foletto vaga do PSB

1 vaga
DEM

Fábio Souto vaga do PSC

Luiz Carlos Setim

Lael Varella

ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS

Ronaldo Caiado
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Mandetta

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
ocupa a vaga)
a vaga)
(Dep. do
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

ocupa a vaga)

Carmen Zanotto

Dr. Aluizio

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Roberto de Lucena

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Rosane Ferreira vaga do PMDB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)
PTB

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
Antonio Brito
PR
Maurício Trindade

Arnaldo Faria de Sá

Celia Rocha vaga do PP

Walney Rocha vaga do DEM

Gorete Pereira
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Neilton Mulim

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
PSC

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PHS ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do DEM ocupa a vaga)

Jandira Feghali

PSB

Jô Moraes
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

João Ananias vaga do DEM

Alexandre Roso

Pastor Eurico

Ribamar Alves

Paulo Foletto

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PRB
Jhonatan de Jesus

Manato
Paulo Rubem Santiago

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN

Vitor Paulo

PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
Dr. Paulo César

PDT

Sueli Vidigal

Pastor Marco Feliciano

PCdoB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Dr. Jorge Silva

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Eleuses Paiva
Walter Tosta

Geraldo Thadeu
Nice Lobão vaga do PR
Onofre Santo Agostini
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

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

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT)
1º Vice-Presidente: Flávia Morais (PDT)
2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
3º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Titulares

Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Erivelton Santana vaga do PSC

Amauri Teixeira vaga do PT

Fátima Pelaes

vaga do PMDB

Gorete Pereira

vaga do PMDB

Jorge Corte Real

Darcísio Perondi

vaga do Bloco PV, PPS

Laercio Oliveira vaga do PR
Luciano Castro
Pedro Henry

vaga do PMDB

Henrique Oliveira

vaga do PR

José Otávio Germano

vaga do PP

Jovair Arantes vaga do PTB

vaga do PR

vaga do PP

Policarpo vaga do PT
Sabino Castelo Branco

Andreia Zito vaga do PSDB

Alex Canziani vaga do Bloco PV, PPS

Eudes Xavier vaga do PT

Leonardo Quintão

vaga do PMDB

Luiz Fernando Faria

vaga do PSDB

Luiz Sérgio vaga do PT
vaga do PTB

Marcon

vaga do PT

Sandro Mabel vaga do PMDB

Nelson Pellegrino vaga do PT

Silvio Costa vaga do PSDB

Roberto Balestra vaga do PP

Vicentinho

vaga do PT

Wladimir Costa

Walney Rocha vaga do PSDB

PSDB/DEM/PPS

vaga do PMDB

13 vagas

13 vagas

Augusto Coutinho vaga do DEM

Policarpo
Vicentinho
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

Amauri Teixeira

8 vagas

8 vagas
PMDB
Fátima Pelaes

Darcísio Perondi

Sandro Mabel

Leonardo Quintão

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Nelson Pellegrino

Wladimir Costa

(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Luiz Sérgio
Marcon

João Campos vaga do PSDB

João Bittar vaga do DEM

PT
Eudes Xavier

Efraim Filho vaga do DEM

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Assis Melo vaga do PCdoB

Alexandre Roso vaga do PSB

Flávia Morais vaga do PP

Alice Portugal vaga do PSC

Mauro Nazif vaga do PSB

André Figueiredo vaga do PDT

Paulo Pereira da Silva vaga do PDT

Chico Lopes vaga do DEM

Sebastião Bala Rocha vaga do PMDB

Daniel Almeida vaga do PMDB

3 vagas

Giovani Cherini vaga do PSDB
Sandra Rosado vaga do PSB
3 vagas

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
PR
Gorete Pereira vaga do PMDB

Henrique Oliveira

Laercio Oliveira

(Dep. do PSL ocupa a vaga)

Luciano Castro

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSDB
Andreia Zito

João Campos

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Mauro Nazif

Alexandre Roso

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Sandra Rosado

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)
ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PV
PDT
1 vaga

1 vaga
Flávia Morais vaga do PP

André Figueiredo

PP
Giovani Cherini vaga do PSDB

Paulo Pereira da Silva
Pedro Henry

José Otávio Germano

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Luiz Fernando Faria

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

vaga do PSDB

Roberto Balestra

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Sebastião Bala Rocha vaga do PMDB
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

DEM

João Bittar

Efraim Filho
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
a vaga)
ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Augusto Coutinho

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

PTB
Jorge Corte Real vaga do Bloco PV, PPS
Sabino Castelo Branco

Alex Canziani vaga do Bloco PV, PPS
Jovair Arantes

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Silvio Costa vaga do PSDB

Benjamin Maranhão vaga do PP

João Arruda vaga do PMDB

Carlos Eduardo Cadoca vaga do PT

João Paulo Lima vaga do PT

Walney Rocha vaga do PSDB

Deley vaga do PSC

Joaquim Beltrão vaga do PMDB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Edinho Bez vaga do PMDB

José Augusto Maia vaga do PP

Francisco Escórcio vaga do PMDB

Marllos Sampaio vaga do PMDB

José Airton vaga do PT

PSC
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Erivelton Santana

Neilton Mulim vaga do PR
Pepe Vargas (Licenciado) vaga do

José Rocha vaga do PR

PT

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Luci Choinacki vaga do PT

Ratinho Junior vaga do PSC

Magda Mofatto vaga do PTB

Renato Molling vaga do PP

PCdoB

Renan Filho vaga do PMDB
Alice Portugal vaga do PSC

Assis Melo
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

10 vagas

10 vagas
PT

Chico Lopes vaga do DEM
José Airton
Daniel Almeida vaga do PMDB
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da
Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga)

João Paulo Lima

Luci Choinacki

Pepe Vargas (Licenciado)

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Vicente Candido

Vilalba

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Armando Vergílio vaga do PCdoB

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

PRB
Márcio Marinho
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
Roberto Santiago vaga do PSB

Vicente Candido vaga do PT

1 vaga

Carlos Souza

Secretário(a): José Mauro Meira Magalhães
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
PSDB/DEM/PPS
Carlaile Pedrosa vaga do PSDB

Andreia Zito vaga do Bloco PV, PPS

Otavio Leite vaga do PSDB

Fábio Souto vaga do DEM

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Rubens Bueno vaga do Bloco PV, PPS
Presidente: José Rocha (PR)
1º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP)
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC)
3º Vice-Presidente: Luci Choinacki (PT)
Titulares

Rui Palmeira vaga do PSDB

6 vagas

Walter Feldman vaga do PSDB
Suplentes

6 vagas

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Afonso Hamm vaga do PP

Professora Dorinha Seabra
Rezende vaga do DEM

Arnon Bezerra vaga do PTB

PMDB
Benjamin Maranhão vaga do PP

João Arruda

Edinho Bez

Joaquim Beltrão

Francisco Escórcio

Marllos Sampaio
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Renan Filho

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

DEM
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Fábio Souto
Professora Dorinha Seabra
Rezende

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
ocupa a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PR

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

José Rocha

PSB/PDT/PCdoB/PMN
André Figueiredo vaga do PDT

/PTdoB ocupa a vaga)

Delegado Protógenes vaga do PCdoB

Jô Moraes vaga do PCdoB

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Flávia Morais vaga do PDT

Jonas Donizette vaga do PSB

3 vagas

Neilton Mulim

PSB
Jonas Donizette

(Dep. do PRB ocupa a vaga)

Romário vaga do DEM

Romário vaga do DEM

Valadares Filho vaga do DEM

Valadares Filho vaga do DEM

3 vagas

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
PSDB
PDT
Andreia Zito vaga do Bloco PV, PPS

Carlaile Pedrosa

André Figueiredo
Otavio Leite

Flávia Morais

Rui Palmeira

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Walter Feldman

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
Bloco PV, PPS

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

Rubens Bueno
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PP
PTB
Afonso Hamm

Renato Molling
Magda Mofatto

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Arnon Bezerra

José Augusto Maia vaga do PP

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Lázaro Botelho vaga do PP

PSC
Carlos Eduardo Cadoca vaga do PT

Ratinho Junior
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Deley

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
PCdoB
Jô Moraes

Delegado Protógenes

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)
Danrlei de Deus Hinterholz

Leonardo Quintão vaga do PCdoB

Marcos Montes

Lourival Mendes vaga do PTdoB
Lúcio Vale vaga do PTB

Paulo Freire vaga do PR

Luiz Argôlo vaga do PT

Pedro Chaves vaga do PP

Marinha Raupp vaga do PSDB

Professor Setimo vaga do PP

Mário Negromonte vaga do PP

Ronaldo Benedet vaga do PSC

Mauro Lopes vaga do PMDB

Newton Cardoso vaga do PMDB

Washington Reis vaga do PMDB
Wellington Fagundes vaga do PSOL

Zoinho vaga do PMDB
16 vagas
PT
Geraldo Simões

Presidente: Washington Reis (PMDB)
1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB)
2º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares

Suplentes
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
Andre Vargas vaga do PT
Cândido Vaccarezza vaga do PT

Edson Ezequiel vaga do PDT

Devanir Ribeiro vaga do PT

Geraldo Simões vaga do PT

Edinho Bez vaga do PMDB

Giacobo vaga do PHS
Hugo Leal vaga do PSC
Jaime Martins vaga do PR
João Leão vaga do PP
José de Filippi

vaga do PT

16 vagas

Milton Monti vaga do PR

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Edinho Araújo vaga do Bloco PV, PPS

Nelson Bornier vaga do PTdoB

Zezéu Ribeiro vaga do PT

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

Alexandre Santos vaga do PT

Mauro Mariani vaga do PMDB

Renzo Braz vaga do DEM

Jefferson Campos

Fábio Faria

José Chaves vaga do PTB

Flaviano Melo vaga do PMDB
Francisco Floriano vaga do PR
Giroto vaga do PMDB

José de Filippi

Cândido Vaccarezza

Zezéu Ribeiro

Devanir Ribeiro

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

José Airton

Jesus Rodrigues

José Airton

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Jesus Rodrigues vaga do PT
vaga do PT

Andre Vargas

(Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Zé Silva vaga do PDT

4 vagas

4 vagas
PSDB/DEM/PPS
PSDB
Alberto Mourão vaga do PSDB

Arnaldo Jardim vaga do PSDB
Alberto Mourão

Vanderlei Macris vaga do PSDB

Carlos Alberto Leréia

Carlos Alberto Leréia vaga do PSDB
Vanderlei Macris

Nilson Leitão

Júlio Campos vaga do DEM

9 vagas

Lael Varella vaga do DEM
Nilson Leitão vaga do PSDB
Vitor Penido vaga do DEM
9 vagas

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
(Dep. do
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PMDB
Alexandre Santos vaga do PT

Edinho Bez

Edinho Araújo vaga do Bloco PV, PPS

Flaviano Melo

Edson Ezequiel vaga do PDT

Giroto

Leonardo Quintão vaga do PCdoB
Marinha Raupp

vaga do PSDB

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa (Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
a vaga)
PV
Fábio Ramalho vaga do Bloco PV, PPS

1 vaga

Mauro Mariani
Nelson Bornier

1 vaga

vaga do PTdoB

PP

Pedro Chaves vaga do PP

Mauro Lopes
Newton Cardoso

Professor Setimo vaga do PP

Washington Reis

Ronaldo Benedet vaga do PSC

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

João Leão

Lázaro Botelho

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Luiz Argôlo vaga do PT

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

Mário Negromonte

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Renzo Braz vaga do DEM

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSB/PDT/PCdoB/PMN
Jose Stédile vaga do PSB
Laurez Moreira

vaga do PSB

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

DEM

Gonzaga Patriota vaga do PSB
Leopoldo Meyer

vaga do PSB

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC

Júlio Campos
Lael Varella

/PTdoB ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Vitor Penido
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Arnaldo Jardim vaga do PSDB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Fábio Ramalho
(Dep. do PV ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)
(Dep. do PSDB/DEM/PPS ocupa
a vaga)

PTB
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

José Chaves

PR
Giacobo vaga do PHS

Francisco Floriano

Jaime Martins

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PR ocupa a vaga)

Paulo Freire
PSC
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Lúcio Vale vaga do PTB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Milton Monti

Wellington Fagundes vaga do PSOL

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Hugo Leal

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PCdoB

Zoinho vaga do PMDB

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PTdoB

PSB
Jose Stédile

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Lourival Mendes
Gonzaga Patriota

Laurez Moreira

Leopoldo Meyer

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN (Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
PDT

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

PSOL
(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

(Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

Zé Silva

PHS
(Dep. do PR ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB/PDT/PCdoB/PMN
ocupa a vaga)

Bloco PV, PPS

(Dep. do
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC
/PTdoB ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Abelardo Lupion
Secretário(a): Admar Pires dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

2 vagas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PR
Bernardo Santana de Vasconcellos

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

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"

PSB
Domingos Neto

Dr. Ubiali

Laurez Moreira

Luiz Noé
PDT

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

Zé Silva

Giovani Cherini
Bloco PV, PPS

Titulares

Suplentes

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTB

PT
Assis do Couto

Jesus Rodrigues

Bohn Gass

Josué Bengtson

Rogério Carvalho

Pedro Uczai

Costa Ferreira

Nelson Padovani
PCdoB

1 vaga
1 vaga

PMDB
Alceu Moreira

Celia Rocha
PSC

Marcon

Gabriel Guimarães

1 vaga

1 vaga
PRB

4 vagas
1 vaga

Antônio Andrade

1 vaga
PSL

Celso Maldaner
1 vaga

Leandro Vilela
Valdir Colatto vaga do DEM
PSDB
Reinaldo Azambuja

Alfredo Kaefer

Wandenkolk Gonçalves

Domingos Sávio

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Luiz Nishimori
PP

Luis Carlos Heinze

Dilceu Sperafico

Roberto Balestra

Jerônimo Goergen
DEM

1 vaga

Secretário(a): Heloísa Maria Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
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"

Paulo Pereira da Silva

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

Giovani Cherini
Bloco PV, PPS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTB

Suplentes
Arnaldo Faria de Sá

PT
Carlinhos Almeida

Edson Santos

Luiz Couto

Filipe Pereira

1 vaga

Chico Lopes

Edinho Bez

Marinha Raupp

Jhonatan de Jesus

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

3 vagas

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

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

Cleber Verde (Licenciado)
PHS

Mauro Benevides

Marllos Sampaio

Daniel Almeida
PRB

PMDB
Fátima Pelaes

1 vaga
PCdoB

Fátima Bezerra

Policarpo

1 vaga
PSC

Devanir Ribeiro

Luiz Alberto

1 vaga

1 vaga

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

Vanderlei Macris
PP
Sandes Júnior

Márcio Reinaldo Moreira

Vilson Covatti

Roberto Teixeira

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

DEM
Alexandre Leite

2 vagas

Titulares

Suplentes
PT

Mendonça Prado
Miguel Corrêa

PR
Gorete Pereira

2 vagas

Newton Lima
PMDB

Zoinho
Teresa Surita

PSB
Mauro Nazif

PSDB

2 vagas
Luiz Fernando Machado

Sandra Rosado
PDT

Mara Gabrilli
DEM

Roberto Balestra

Professora Dorinha Seabra Rezende

José Otávio Germano
DEM

PSOL
Jean Wyllys

Alexandre Leite

2 vagas

Augusto Coutinho
Secretário(a): Hérycka
Local: Prédio do CEFOR, Sala 27
Telefones: Ramal 67620

PR
Gorete Pereira

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

Aelton Freitas

Laercio Oliveira

1 vaga
PSB

Abelardo Camarinha
Gonzaga Patriota

1 vaga
PDT

João Dado

Damião Feliciano
Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga
PTB

Suplentes
Nelson Marquezelli

PT
Carlinhos Almeida

3 vagas

Josué Bengtson
PSC

Zé Geraldo

Josias Gomes

Valtenir Pereira

Zequinha Marinho

1 vaga
PCdoB

Policarpo
Evandro Milhomen

Weliton Prado

PRB

PMDB
Arthur Oliveira Maia

Darcísio Perondi

Marcelo Castro

Osmar Júnior

Antonio Bulhões

1 vaga
PRTB

3 vagas
Aureo

Mauro Lopes

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)

Wladimir Costa

José Carlos Araújo

PSDB
Bonifácio de Andrada

3 vagas

Moreira Mendes

Jefferson Campos
Onofre Santo Agostini

João Campos
Secretário(a): Shelley Galvão Valadares
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6217
FAX: (61) 3216-6225

Jorginho Mello
PP
Carlos Magno

Dilceu Sperafico
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"

Dr. Ubiali
PDT
Marcos Medrado

1 vaga
Bloco PV, PPS

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)

Sandro Alex

1 vaga
PTB

Magda Mofatto
Titulares

1 vaga

Suplentes
PSC
PT
Leonardo Gadelha

João Paulo Lima

1 vaga

Iriny Lopes
PCdoB

Paulo Teixeira

3 vagas
1 vaga

1 vaga

Policarpo
PRB
Sibá Machado
1 vaga

1 vaga

PMDB
PSL
José Priante

Edinho Bez
Dr. Grilo

Leonardo Quintão

1 vaga

Geraldo Resende
PSD (por cessão de vagas)

Lucio Vieira Lima

Manoel Junior

Raul Henry

Sandro Mabel

Átila Lins

2 vagas

Onofre Santo Agostini
PSDB
Cesar Colnago

3 vagas

Luiz Fernando Machado

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

Raimundo Gomes de Matos
PP
Esperidião Amin

Renato Molling

Paulo Maluf

Roberto Britto

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

DEM
2 vagas

2 vagas
PR

Izalci

2 vagas

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

Wellington Fagundes

PT
PSB

Audifax

Suplentes

Erika Kokay
2 vagas

Henrique Fontana

Bohn Gass
Fernando Ferro

Vicente Arruda

1 vaga

João Paulo Lima

Luci Choinacki

José Guimarães

Luiz Alberto

Ricardo Berzoini

Sibá Machado

Luiza Erundina

Pastor Eurico

Taumaturgo Lima

Ribamar Alves

Valadares Filho

Rubens Otoni
Waldenor Pereira

Vicente Candido

PSB

(Dep. do PSD ocupa a
vaga)

Valtenir Pereira

PMDB
PDT
Alceu Moreira

Danilo Forte

Edinho Araújo

Eduardo Cunha

Miro Teixeira

Félix Mendonça Júnior

Reguffe
Mauro Benevides

Sueli Vidigal

Íris de Araújo
Bloco PV, PPS

Newton Cardoso

Marcelo Castro

Professor Setimo

Raul Henry

Alfredo Sirkis

Roberto Freire

Almeida Lima vaga do PMDB
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)

1 vaga

Sandro Alex

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

PTB
Alfredo Kaefer

Eduardo Azeredo

Bonifácio de Andrada

Marcus Pestana

Antonio Brito

Romero Rodrigues

Carlos Eduardo Cadoca

Roberto Balestra

Simão Sessim

Augusto Coutinho

George Hilton

Vitor Paulo
PTdoB

Lourival Mendes

1 vaga

Felipe Maia

Efraim Filho

Mandetta

Pauderney Avelino

Mendonça Filho

Ronaldo Caiado

Onyx Lorenzoni
PR

Luciano Castro

Delegado Protógenes
PRB

1 vaga
DEM

Jaime Martins

Daniel Almeida

Márcio Reinaldo Moreira

Paulo Maluf

Edmar Arruda
PCdoB

Jerônimo Goergen

José Otávio Germano

Paes Landim
PSC

PP
Esperidião Amin

Arnaldo Faria de Sá

Walney Rocha

Marcio Bittar

William Dib

Rosane Ferreira

Maurício Quintella Lessa
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37-A, DE
2011, DO SR. LOURIVAL MENDES, QUE "ACRESCENTA O §
10 AO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA
DEFINIR A COMPETÊNCIA PARA A INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL PELAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIS DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL"

Vieira da Cunha

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Fabio Trad (PMDB)
Titulares

João Dado
Bloco PV, PPS

Paulo Wagner

Arnaldo Jardim
PTB

Suplentes
Arnaldo Faria de Sá

PT
Alessandro Molon

Amauri Teixeira

Beto Faro

Devanir Ribeiro

Cândido Vaccarezza

PSC
(Dep. do PSL ocupa a vaga)

Weliton Prado

Evandro Milhomen

Edio Lopes

Eliseu Padilha

Otoniel Lima

Acelino Popó
PHS

Eduardo Cunha

Fabio Trad

Ronaldo Benedet

Marçal Filho

(Dep. do PSD (por cessão de vagas)
ocupa a vaga)

Valdir Colatto
PSDB

Carlos Sampaio

Jorginho Mello

Reinaldo Azambuja

(Dep. do PRTB ocupa a
vaga)

PSD (por cessão de vagas)
Eliene Lima

Fernando Francischini

João Campos

1 vaga
PRB

PMDB
Arthur Oliveira Maia

Filipe Pereira
PCdoB

Pedro Uczai

José Mentor

José Augusto Maia

Moreira Mendes

Francisco Araújo

1 vaga

Ricardo Izar vaga do PHS

Zenaldo Coutinho
PP

Rebecca Garcia

Esperidião Amin

Renzo Braz

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

Vilson Covatti
DEM

Davi Alcolumbre

Eli Correa Filho

Felipe Maia

Júlio Campos
PR
Bernardo Santana de
Vasconcellos

Ronaldo Fonseca
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

João Maia

PSB
Dr. Ubiali

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: Francisco Araújo (PSD)
2º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB)
3º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB)
Relator: Luciano Castro (PR)
Titulares

Keiko Ota

Gonzaga Patriota

1 vaga
PDT

Suplentes
PT

Beto Faro
Dalva Figueiredo

Francisco Praciano
Jesus Rodrigues

Padre Ton

PCdoB

Miriquinho Batista

Zé Geraldo

Sibá Machado

Evandro Milhomen
PRB

PMDB
Fátima Pelaes

Edio Lopes

Flaviano Melo

Marinha Raupp

Natan Donadon

1 vaga

2 vagas

Jhonatan de Jesus

Cleber Verde (Licenciado)
PMN

Jaqueline Roriz

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)

Teresa Surita
PSDB
Berinho Bantim

Francisco Araújo
3 vagas

Moreira Mendes

Raul Lima

1 vaga

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

Reinaldo Azambuja
PP
Carlos Magno

Lázaro Botelho

Gladson Cameli

Rebecca Garcia
DEM

Davi Alcolumbre

Lira Maia

Paulo Cesar Quartiero

Pauderney Avelino
PR

Luciano Castro

2 vagas

Vinicius Gurgel

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: Gilmar Machado (PT)
2º Vice-Presidente: George Hilton (PRB)
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC)
Relator: Marçal Filho (PMDB)
Titulares

PSB
Janete Capiberibe

PT
2 vagas

Mauro Nazif
PDT
Sebastião Bala Rocha

Dalva Figueiredo

Domingos Dutra

Gilmar Machado

Jesus Rodrigues

Miriquinho Batista
Marcos Rogério

PTB

Edio Lopes

Alberto Filho

Flaviano Melo
Sabino Castelo Branco

PSC
Zequinha Marinho

1 vaga
PMDB

1 vaga

Josué Bengtson

Josias Gomes

Odair Cunha

Bloco PV, PPS
Sarney Filho

Suplentes

Elcione Barbalho

Marçal Filho

Pedro Chaves

Sandro Mabel
1 vaga

1 vaga
PSDB

João Campos

Carlos Alberto Leréia

Wandenkolk Gonçalves

2 vagas

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

Aline Corrêa

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Lázaro Botelho
DEM

Paulo Cesar Quartiero

Efraim Filho

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga
PR

Laercio Oliveira

2 vagas

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB
Janete Capiberibe

2 vagas

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)
Titulares

Mauro Nazif

Suplentes
PT

PDT

Alessandro Molon

Sebastião Bala Rocha

Flávia Morais
Bloco PV, PPS

Amauri Teixeira

Sarney Filho

Vicente Candido
PMDB

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Manoel Junior

Marçal Filho

Mauro Benevides
Zequinha Marinho

PCdoB

Nelson Bornier

Osmar Serraglio

Rogério Peninha Mendonça

Wilson Filho

Evandro Milhomen

1 vaga
PRB

George Hilton

Policarpo

José Mentor

PTB

Antônia Lúcia

Nelson Pellegrino

Décio Lima

1 vaga

Nilton Capixaba

Luiz Couto

1 vaga
PSDB

Bonifácio de Andrada
Cleber Verde (Licenciado)

PMN
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Secretário(a): Heloísa Maria Moulin Pedrosa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (061) 3216- 6201
FAX: (061) 3216- 6225

Andreia Zito

Otavio Leite

Romero Rodrigues

Reinaldo Azambuja
1 vaga

1 vaga
PP

Dilceu Sperafico
Jerônimo Goergen

Roberto Balestra
Vilson Covatti

DEM
Davi Alcolumbre

Mendonça Prado

Eli Correa Filho

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR

Presidente: Marçal Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Benedita da Silva (PT)
Titulares

Bernardo Santana de
Vasconcellos

Gorete Pereira
(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

Lincoln Portela
PSB

PT
Benedita da Silva

Amauri Teixeira

Biffi

Carlos Zarattini

Luci Choinacki

Valadares Filho

Mauro Nazif

Valtenir Pereira

1 vaga
PDT

Luiz Couto

Luiz Alberto

Miriquinho Batista
PMDB

Adrian

Vieira da Cunha

João Dado
Bloco PV, PPS

1 vaga

Suplentes

Carlos Bezerra

PSDB
Antonio Brito

PSC

João Campos

PP
Chico Lopes

PRB

Roberto Balestra

Cida Borghetti

Simão Sessim
1 vaga

PHS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

2 vagas

Reinaldo Azambuja

PCdoB

Cleber Verde (Licenciado)

Domingos Sávio

Pinto Itamaraty
1 vaga

Jô Moraes

2 vagas

Nilda Gondim

PTB

Antônia Lúcia

Fátima Pelaes

Marçal Filho

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Arnaldo Faria de Sá

Fabio Trad

Iracema Portella
DEM

Onyx Lorenzoni
1 vaga

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

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR
Gorete Pereira

Henrique Oliveira

Maurício Trindade

Laercio Oliveira
PSB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE
2010, DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE "REVOGA O
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA ESTABELECER A IGUALDADE DE
DIREITOS TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS
DOMÉSTICOS E OS DEMAIS TRABALHADORES URBANOS E
RURAIS"

Sandra Rosado

2 vagas

1 vaga
PDT

Flávia Morais

Paulo Pereira da Silva
Bloco PV, PPS

Eliseu Padilha

José Priante

Pedro Novais

1 vaga

Lucio Vieira Lima
PSDB

1 vaga
PTB

Ronaldo Nogueira

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Jutahy Junior

Alfredo Kaefer

Raimundo Gomes de Matos

Cesar Colnago

Reinaldo Azambuja

Pastor Marco Feliciano

PP

Andre Moura
PCdoB

Jerônimo Goergen

Jô Moraes

1 vaga

Roberto Teixeira
DEM

Cleber Verde (Licenciado)
PTdoB

Lourival Mendes

Renzo Braz

Renato Molling

PRB
Vitor Paulo

Nelson Marchezan Junior

Eli Correa Filho

Efraim Filho

Rodrigo Maia

1 vaga
PR

(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Jaime Martins

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

2 vagas

Laercio Oliveira
PSB
Antonio Balhmann

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: Laercio Oliveira (PR)
2º Vice-Presidente: Junji Abe (PSD)
3º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares

Severino Ninho
PDT
André Figueiredo

1 vaga

PT

Paes Landim

3 vagas

Hugo Leal

Filipe Pereira
PCdoB

Vicente Candido

Daniel Almeida
PMDB

Eduardo Cunha

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Vanderlei Siraque

Arthur Oliveira Maia

1 vaga
PTB

Alessandro Molon

Gabriel Guimarães

Ângelo Agnolin
Bloco PV, PPS

Suplentes

Décio Lima

2 vagas

1 vaga
PRB

Genecias Noronha
João Magalhães

Antonio Bulhões

1 vaga
PRTB

Aureo

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)

Junji Abe

Carlos Magno

José Otávio Germano

Vilson Covatti

Simão Sessim
DEM

Guilherme Campos

Marcos Montes

Moreira Mendes

Davi Alcolumbre

2 vagas

Paulo Cesar Quartiero
Secretário(a): Mária de Fátima de Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6204
FAX: (61) 3216-6225

PR
Bernardo Santana de Vasconcellos
Luciano Castro

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"

Laercio Oliveira
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Janete Capiberibe

Laurez Moreira

Mauro Nazif

1 vaga
PDT

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

Giovanni Queiroz

Oziel Oliveira
Bloco PV, PPS

Penna
Suplentes

PT
Fernando Ferro

PTB
Nilton Capixaba

Amauri Teixeira

Miriquinho Batista

João Paulo Lima

Padre Ton

Taumaturgo Lima

Filipe Pereira

Perpétua Almeida

Cleber Verde (Licenciado)

João Magalhães vaga do PR

Natan Donadon

Marinha Raupp

Teresa Surita

1 vaga
PRB

Eduardo Cunha

Edio Lopes

Stefano Aguiar
PCdoB

PMDB
Asdrubal Bentes

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSC

Nazareno Fonteles

Valmir Assunção

Arnaldo Jordy

1 vaga
PSOL

Chico Alencar

1 vaga

Valdir Colatto
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSDB

Berinho Bantim

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

Bruno Araújo

Marcio Bittar

Reinaldo Azambuja

Nilson Leitão

Rodrigo de Castro
PP

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2126, DE 2011, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ESTABELECE PRINCÍPIOS, GARANTIAS,
DIREITOS E DEVERES PARA O USO DA INTERNET NO
BRASIL".

Miro Teixeira

Presidente: João Arruda (PMDB)
1º Vice-Presidente: Manoel Junior (PMDB)
2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Relator: Alessandro Molon (PT)
Titulares

Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS

Sandro Alex

1 vaga
PTB

Suplentes
Alex Canziani

PT
Alessandro Molon

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Gilmar Machado

Nazareno Fonteles

Newton Lima

Paulo Pimenta

Rogério Carvalho

Paulo Teixeira

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Andre Moura

1 vaga
PCdoB

Manuela D'ávila

Jandira Feghali
PRB

PMDB
João Arruda

Flaviano Melo

Cleber Verde (Licenciado)
PSOL

Newton Cardoso vaga do PT

Manoel Junior
Marçal Filho

3 vagas

1 vaga

Jean Wyllys

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)

Rogério Peninha Mendonça
Eleuses Paiva

PSDB
Antonio Imbassahy

João Campos

Eduardo Azeredo

Pinto Itamaraty

Vanderlei Macris

Rui Palmeira
PP

Beto Mansur

Ricardo Izar

Jefferson Campos

1 vaga

Secretário(a): Heloísa Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

Dimas Fabiano

Sandes Júnior

Missionário José Olimpio
DEM

Eli Correa Filho

2 vagas

1 vaga
PR
Izalci

2 vagas

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)

José Rocha
Titulares

Suplentes

PSB
PT
Ariosto Holanda

Domingos Neto

Luiza Erundina

Edson Santos

Amauri Teixeira

José de Filippi

Carlos Zarattini

Luiz Noé
PDT
Rogério Carvalho

Iriny Lopes

Zezéu Ribeiro

1 vaga

Andre Moura

Edmar Arruda

PMDB

PCdoB

Flaviano Melo

Adrian

Íris de Araújo

Manuela D'ávila

Luciana Santos
PRB

Hugo Motta

João Arruda

2 vagas

Vilalba

Márcio Marinho

Leonardo Quintão vaga do PR

PTdoB
1 vaga

Mauro Mariani

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)

PSDB
Otavio Leite

Bruno Araújo

Walter Feldman

Duarte Nogueira

William Dib

Zenaldo Coutinho

Eduardo Sciarra

Edson Pimenta

Heuler Cruvinel vaga do DEM

1 vaga

Júlio Cesar

PP
Rebecca Garcia

Roberto Teixeira

Roberto Britto

1 vaga

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

DEM
Professora Dorinha Seabra
Rezende

Luiz Carlos Setim
(Dep. do PSD (por cessão de vagas)
ocupa a vaga)

1 vaga

PR
Jaime Martins

João Carlos Bacelar

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

1 vaga

Presidente: Hugo Napoleão (PSD)
1º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PSD)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)
Relator: Edson Santos (PT)
Titulares

PSB
Domingos Neto

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3538, DE 2012, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "AUTORIZA A CRIAÇÃO DA EMPRESA
PÚBLICA AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A AMAZUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Suplentes
PT

2 vagas
Carlos Zarattini

Leopoldo Meyer

Edson Santos

PDT
Félix Mendonça Júnior

1 vaga

Fernando Ferro

Edinho Bez

PTB
Arnaldo Faria de Sá
PSC

Padre Ton
Paulo Teixeira
PMDB

1 vaga

José Chaves

Fernando Marroni

Sibá Machado

Bloco PV, PPS
Rosane Ferreira

Andre Vargas

Edio Lopes

Fernando Jordão

Marinha Raupp

Marllos Sampaio

2 vagas

Mauro Lopes

PSDB
Berinho Bantim

Duarte Nogueira

Luiz Carlos

Dr. Paulo César

Júlio Cesar

Hugo Napoleão

Moreira Mendes

Eduardo Azeredo

Luiz Fernando Machado

1 vaga
PP

Dilceu Sperafico

Lázaro Botelho

Gladson Cameli

Nelson Meurer
DEM

Pauderney Avelino

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 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)

Davi Alcolumbre

Paulo Cesar Quartiero

Lael Varella
PR

Henrique Oliveira

Aelton Freitas

Maurício Quintella Lessa

Vicente Arruda
PSB

Luiz Noé

Dr. Ubiali

Mauro Nazif

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: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Relator-Parcial: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP)
Relator-Parcial: Efraim Filho (DEM)
Relator-Parcial: Hugo Leal (PSC)
Titulares

1 vaga
PDT

PT
Gabriel Guimarães

Félix Mendonça Júnior

Zé Silva
Bloco PV, PPS

Francisco Praciano

José Mentor

Odair Cunha

Paulo Teixeira

1 vaga

Arnaldo Jardim

Padre João

Ricardo Berzoini

PTB
Paes Landim

Suplentes

Vicente Candido
PMDB

Sabino Castelo Branco
PSC

Hugo Leal

Benjamin Maranhão

Eduardo Cunha
Takayama

PCdoB
Perpétua Almeida

Arthur Oliveira Maia

Danilo Forte

Fabio Trad

Eliseu Padilha

Marçal Filho

Júnior Coimbra

Jô Moraes

Sandro Mabel vaga do PR

PRB
Vitor Paulo

PSDB
1 vaga

PTC
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PSD (por cessão de vagas)

Bonifácio de Andrada

Alfredo Kaefer

Luiz Carlos
1 vaga

Nelson Marchezan Junior

Rui Palmeira

Paulo Abi-ackel
PP

Esperidião Amin

NACIONAL OU ESTRANGEIRA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Roberto Teixeira

Jerônimo Goergen

Vilson Covatti
DEM

Efraim Filho

Augusto Coutinho

Felipe Maia

Mendonça Filho

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

PR
Ronaldo Fonseca

PT

Anthony Garotinho

Vicente Arruda

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

Severino Ninho

Edson Silva (Licenciado)

Valtenir Pereira

Gonzaga Patriota

Carlos Zarattini

Erika Kokay

Gabriel Guimarães

Luiz Couto

Henrique Fontana

Sebastião Bala Rocha

Alberto Filho

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Marçal Filho

João Arruda

2 vagas

Osmar Serraglio

PTB

PSDB

Arnaldo Faria de Sá
Carlos Sampaio

PSC
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Cesar Colnago

Luiz Fernando Machado

João Campos

1 vaga

PCdoB
Delegado Protógenes

Eduardo Cunha

Eliseu Padilha

Bloco PV, PPS

Hugo Leal

Paulo Pimenta
PMDB

Miro Teixeira

Paes Landim

Alessandro Molon

Francisco Praciano

PDT

Sarney Filho

Suplentes

PP

(Dep. do PSL ocupa a vaga)
Renato Molling

PRB
Antonio Bulhões

Márcio Marinho

Roberto Teixeira

Vilson Covatti

Sandes Júnior
DEM

PHS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga

José Humberto

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

Mendonça Filho

Alexandre Leite

Onyx Lorenzoni

1 vaga
PR

Laercio Oliveira

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
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,

1 vaga
PSB

Audifax
Leopoldo Meyer

2 vagas

PMDB

PDT
André Figueiredo

Giovani Cherini
Paulo Rubem Santiago vaga do

Giroto vaga do PR

Valdir Colatto

Hermes Parcianello

3 vagas

PR

Osmar Serraglio
Bloco PV, PPS
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Dr. Aluizio

Arnaldo Jordy
1 vaga
PTB
PSDB

Arnaldo Faria de Sá

1 vaga
Alfredo Kaefer

3 vagas

PSC
Luiz Nishimori
Edmar Arruda

Andre Moura
1 vaga
PCdoB
PP

Delegado Protógenes

1 vaga
Dilceu Sperafico

Cida Borghetti

Lázaro Botelho

Sandes Júnior

PRB
Cleber Verde (Licenciado)

1 vaga
DEM
PTC
Luiz Carlos Setim

Edivaldo Holanda Junior
(Licenciado)

1 vaga

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR

Secretário(a): Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6
FAX: (61) 3216-6225

Giacobo

2 vagas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

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"

1 vaga

Oziel Oliveira

Beto Faro

Giovani Cherini
Bloco PV, PPS

Suplentes

Rubens Bueno

Rosane Ferreira
PTB

PT
Assis do Couto

2 vagas

PDT

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

Leopoldo Meyer

Andre Vargas

Alex Canziani
PSC

Marcon

Biffi

Pedro Uczai

Luci Choinacki

Zeca Dirceu

Ronaldo Nogueira

Nelson Padovani

Edmar Arruda
PCdoB

Evandro Milhomen

1 vaga

Rogério Marinho

1 vaga

PRB

PP

1 vaga

1 vaga
PRTB

Esperidião Amin

Cida Borghetti

José Linhares

1 vaga

Iracema Portella
DEM

1 vaga
Luiz Carlos Setim

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

Efraim Filho

Professora Dorinha Seabra
Rezende

João Bittar
PR

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"

Izalci

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Paulo Freire

(Dep. do PHS ocupa a vaga)
PSB

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

Fátima Bezerra vaga do PTC

PDT
Paulo Rubem Santiago

1 vaga
Bloco PV, PPS

Stepan Nercessian
Angelo Vanhoni vaga do PMDB

João Paulo Lima

Artur Bruno

Leonardo Monteiro

Fernando Ferro
vaga do PRB

Alex Canziani
PSC
Costa Ferreira

1 vaga

Alice Portugal

Lelo Coimbra

Joaquim Beltrão

Renan Filho

(Dep. do PT ocupa a vaga)

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

Jorginho Mello

Mara Gabrilli
Nelson Marchezan Junior

1 vaga
PTC

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Eduardo Barbosa

Jandira Feghali
PRB

Gabriel Chalita

Teresa Surita

Andre Moura
PCdoB

PMDB

Raul Henry

1 vaga

vaga do PR

Miriquinho Batista

Waldenor Pereira

1 vaga
PTB

Dalva Figueiredo

Newton Lima
Sibá Machado

Dr. Ubiali

Suplentes
PT

2 vagas

Edivaldo Holanda Junior
(Licenciado)

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

PR
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)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSB

Mauro Nazif

Domingos Neto

Valtenir Pereira
Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Relator: Domingos Dutra (PT)
Titulares

PDT
Ângelo Agnolin vaga do PT

PT

Bloco PV, PPS
Carmen Zanotto

Alessandro Molon

Josias Gomes

Amauri Teixeira

Padre Ton

PTB
Ronaldo Nogueira

Fátima Bezerra vaga do PR

Vicentinho

Carlos Eduardo Cadoca

Jô Moraes

Leandro Vilela

João Campos

Andreia Zito

Raimundo Gomes de Matos

PRP
Jânio Natal

1 vaga

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

Antonio Imbassahy

Romero Rodrigues

Vaz de Lima
PP

Aline Corrêa

José Linhares

Roberto Britto

Toninho Pinheiro
DEM

Mendonça Prado

1 vaga

(Dep. do PT ocupa a vaga)
PSDB

Efraim Filho

1 vaga

André Zacharow

Pedro Chaves

Alice Portugal
PRB

Alberto Filho

Osmar Terra

Andre Moura
PCdoB

PMDB

Geraldo Resende

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Miriquinho Batista

Benjamin Maranhão

Rosane Ferreira

vaga do PMDB

Chico D'angelo

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Dr. Jorge Silva

Flávia Morais

Suplentes

Domingos Dutra

Ribamar Alves

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"

Fábio Souto
Mandetta

Presidente: Dr. Jorge Silva (PDT)
1º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
2º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)

Dr. Jorge Silva

3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC)
Relator: Givaldo Carimbão (PSB)
Titulares

Flávia Morais
Sueli Vidigal vaga do PMDB

Suplentes
PT

Artur Bruno

Bloco PV, PPS
Rosane Ferreira

Carmen Zanotto

Nelson Pellegrino

Luiz Couto

3 vagas

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Ronaldo Nogueira

Paulo Pimenta

PSC

Reginaldo Lopes
PMDB
Alberto Filho

Darcísio Perondi

Marçal Filho

Fabio Trad

Osmar Terra

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Teresa Surita vaga do PRB

Pastor Marco Feliciano vaga do

Antônia Lúcia

PR

Stefano Aguiar
PCdoB
João Ananias

1 vaga
PRB

1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Wilson Filho

PRP

PSDB
Cesar Colnago

Eduardo Barbosa

João Campos

Otoniel Lima

1 vaga

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)

2 vagas
Dr. Paulo César

William Dib

Marcelo Aguiar

PP
Afonso Hamm

Aline Corrêa

Iracema Portella

José Linhares
DEM

Mendonça Prado

Eleuses Paiva
Jefferson Campos

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6218
FAX: (61) 3216-6225

Mandetta

Professora Dorinha Seabra
Rezende

1 vaga
PR

Anderson Ferreira

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

(Dep. do PRTB ocupa a vaga)

1 vaga
PSB

Givaldo Carimbão

Domingos Neto

Pastor Eurico

Sandra Rosado

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 (PSD)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM)
Relator: Teresa Surita (PMDB)
Titulares

Suplentes

PDT
PT

Alessandro Molon

PSC

Fátima Bezerra

Erika Kokay

Marina Santanna

Luiz Couto

Pastor Marco Feliciano
PCdoB

2 vagas

Reginaldo Lopes

1 vaga

Alice Portugal
PMDB

Fátima Pelaes

1 vaga
PRB

Gastão Vieira (Licenciado)

Osmar Terra

Vitor Paulo
PTdoB

3 vagas

Teresa Surita

Antonio Bulhões

Rosinha da Adefal

1 vaga

1 vaga
PSDB
Andreia Zito

3 vagas

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

Eduardo Barbosa
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 8035, DE 2010, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 2011-2020 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Jorginho Mello
PP
Aline Corrêa

Iracema Portella

Cida Borghetti

Rebecca Garcia
DEM

Efraim Filho

2 vagas

Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB)
2º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Relator: Angelo Vanhoni (PT)
Titulares

Professora Dorinha Seabra Rezende

PT

PR
Paulo Freire

2 vagas

Angelo Vanhoni

Alessandro Molon

Biffi

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Romário

Domingos Neto

Sandra Rosado

Artur Bruno

Fátima Bezerra

PSB

Gilmar Machado

Newton Lima

Pedro Uczai
Weliton Prado vaga do PRB

Jose Stédile
PMDB

PDT
Sueli Vidigal

Flávia Morais
Bloco PV, PPS

Carmen Zanotto

Antônio Roberto

Lelo Coimbra

Eliseu Padilha

Professor Setimo vaga do PMN

Gabriel Chalita

Raul Henry

Joaquim Beltrão

Renan Filho

PTB
Josué Bengtson

Suplentes

Celia Rocha

Pedro Chaves

Teresa Surita
PSDB

Eduardo Barbosa

Alfredo Kaefer

Nelson Marchezan Junior

Jorginho Mello

Rogério Marinho

Mara Gabrilli

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

PP
José Linhares

Esperidião Amin

Waldir Maranhão

(Dep. do PR ocupa a vaga)
DEM

Efraim Filho

Onyx Lorenzoni

Professora Dorinha Seabra
Rezende

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA
POLÍTICA.
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)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Titulares

Suplentes

PR

PT

Izalci

Neilton Mulim
Ronaldo Fonseca vaga do PP

Paulo Freire

(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)
PSB
Ariosto Holanda

Luiz Noé

Dr. Ubiali

Severino Ninho

Erika Kokay
Henrique Fontana

Paulo Rubem Santiago

João Paulo Lima

Fernando Ferro

José Guimarães

Luci Choinacki

Ricardo Berzoini

Luiz Alberto

Rubens Otoni

Bloco PV, PPS
Stepan Nercessian

Paes Landim

Alceu Moreira

Danilo Forte

Edinho Araújo

Eduardo Cunha

Andre Moura

Newton Cardoso

Professor Setimo
Raul Henry

PSDB
Chico Lopes

PRB

Antonio Carlos Mendes Thame

Alfredo Kaefer

Eduardo Azeredo
(Dep. do PT ocupa a vaga)

PMN
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Marcelo Castro

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PCdoB

1 vaga

Íris de Araújo

(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a
vaga)

PSC

Alice Portugal

Vicente Candido

Mauro Benevides

PTB

Hugo Leal

Sibá Machado

PMDB

Marcos Rogério

Alex Canziani

Dalva Figueiredo

Waldenor Pereira

PDT

Antônio Roberto

Bohn Gass

Bonifácio de Andrada

Marcus Pestana

Marcio Bittar

William Dib
1 vaga

Romero Rodrigues
PP

Esperidião Amin

PRB

Márcio Reinaldo Moreira

José Otávio Germano

Roberto Balestra

Paulo Maluf

Vitor Paulo

George Hilton
PMN

2 vagas
Dr. Carlos Alberto

Simão Sessim

1 vaga

DEM
Augusto Coutinho

Felipe Maia

Efraim Filho

Mendonça Filho

Pauderney Avelino

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Ronaldo Caiado

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR

Luciano Castro

Maurício Quintella Lessa

Ronaldo Fonseca

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

Vicente Arruda

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

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

PSB

PT

Luiza Erundina

Pastor Eurico

Ribamar Alves

Valadares Filho

Valtenir Pereira

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PDT

Miro Teixeira
Reguffe

Sueli Vidigal
Bloco PV, PPS

Almeida Lima

Fátima Bezerra

Artur Bruno

Jesus Rodrigues

Gabriel Guimarães

Reginaldo Lopes

1 vaga
PMDB

Lelo Coimbra

Rosane Ferreira

Joaquim Beltrão

Raul Henry

2 vagas

Wilson Filho

Sandro Alex

PSDB
PTB

Rogério Marinho

Arnaldo Faria de Sá

Eros Biondini

Jovair Arantes

Paes Landim
PSC

Carlos Eduardo Cadoca

3 vagas

2 vagas
PP
José Linhares

Edmar Arruda
PCdoB

Daniel Almeida

Geraldo Resende

Professor Setimo
Penna

vaga do PMDB

Afonso Florence

Gilmar Machado

Félix Mendonça Júnior

Alfredo Sirkis

Suplentes

Aline Corrêa

Waldir Maranhão

José Otávio Germano
DEM

Delegado Protógenes

Alexandre Leite

2 vagas

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

Professora Dorinha Seabra Rezende
Titulares

PR
Anderson Ferreira

Suplentes
PT

2 vagas
Cândido Vaccarezza

Izalci

João Paulo Cunha

PSB
Domingos Neto

PMDB

Dr. Ubiali

Luiz Noé

Valadares Filho

Osmar Serraglio
PSDB

PDT
Paulo Rubem Santiago

1 vaga

Bruno Araújo
PDT

Bloco PV, PPS
1 vaga

1 vaga

João Dado
Miro Teixeira

PTB
Alex Canziani

PTB

1 vaga
Arnaldo Faria de Sá

PSC
Costa Ferreira

PCdoB

Zequinha Marinho
Aldo Rebelo (Licenciado)

PCdoB
Chico Lopes

PRB

1 vaga
Cleber Verde (Licenciado)

PRB
1 vaga

1 vaga

Secretário(a): -

PSOL
Jean Wyllys

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)

César Halum

Diego Andrade

Walter Tosta

1 vaga

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE
SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993
Presidente: Fabio Trad (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:

Suplentes
PMDB

Fabio Trad
PSDB

Júlio Campos

Nelson Marchezan Junior
PDT

2 vagas

1 vaga
PR

Félix Mendonça Júnior
Ronaldo Fonseca
Secretário(a): EUGÊNIA Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: (61) 3216-5631
FAX: (61) 3216-5605

1 vaga

(Dep. do PMN ocupa a vaga)
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)
PSB

Givaldo Carimbão
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

Valtenir Pereira

Vieira da Cunha

Paulo Wagner

Arnaldo Faria de Sá

Décio Lima

Vicentinho

Andre Moura

Delegado Protógenes

Perpétua Almeida
PRB

Danilo Forte

Alceu Moreira

Edio Lopes

Fátima Pelaes
Mendes Ribeiro Filho (Licenciado)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Antônia Lúcia
PCdoB

PMDB

Ronaldo Benedet

José Augusto Maia
PSC

Miriquinho Batista

Zeca Dirceu

1 vaga
PTB

Dalva Figueiredo

Rui Costa (Licenciado)

João Dado
Bloco PV, PPS

PT

Paulo Pimenta

Pastor Eurico
PDT

Suplentes

José Mentor

Gonzaga Patriota

Otoniel Lima

1 vaga
PRP

Jânio Natal

1 vaga

1 vaga
PSDB

João Campos

Fernando Francischini

Reinaldo Azambuja

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

Wandenkolk Gonçalves

1 vaga

William Dib
PP

Jair Bolsonaro

Arthur Lira

Vilson Covatti

Sandes Júnior
DEM

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: Luiz Pitiman (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jean Wyllys (PSOL)
3º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB)
Relator: Liliam Sá (PSD)

Titulares

Suplentes

Carmen Zanotto vaga do PR

Arnaldo Jordy

PT
Dalva Figueiredo

Dr. Aluizio
PTB

Padre Ton

Erika Kokay

3 vagas

Eros Biondini

Ronaldo Nogueira
PSC

Fátima Bezerra
Deley

Luiz Couto

PCdoB

PMDB
Luiz Pitiman

Geraldo Resende

Marllos Sampaio

Mauro Benevides

Ronaldo Benedet

Mauro Lopes

Teresa Surita

João Ananias

PSDB

Otoniel Lima

1 vaga
PSOL

Jean Wyllys

2 vagas

1 vaga
PSD (por cessão de vagas)

João Campos

Nelson Marchezan Junior

1 vaga
PRB

1 vaga

Marco Tebaldi

Edmar Arruda

Liliam Sá

Guilherme Mussi

Roberto Santiago

Vanderlei Macris

Marcelo Aguiar

PP
Iracema Portella

Rebecca Garcia

José Linhares

Roberto Britto

Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6213
FAX: (61) 3216-6225

DEM
Mandetta

Alexandre Leite

Professora Dorinha Seabra
Rezende

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

Gorete Pereira
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

1 vaga

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO OU
ANÁLOGO AO DE ESCRAVO, EM ATIVIDADES RURAIS E
URBANAS, DE TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.
Presidente: Cláudio Puty (PT)
1º Vice-Presidente: Júnior Coimbra (PMDB)
2º Vice-Presidente: Homero Pereira (PSD)
3º Vice-Presidente: Bernardo Santana de Vasconcellos (PR)
Relator: Walter Feldman (PSDB)
Titulares

PSB
Keiko Ota

Suplentes
PT

2 vagas

Sandra Rosado

Amauri Teixeira

Domingos Dutra

Cláudio Puty
PDT

Paulo Rubem Santiago

Valmir Assunção
1 vaga

Bloco PV, PPS

Marcon
Miriquinho Batista

Vicentinho

Policarpo
PMDB

Darcísio Perondi

Alceu Moreira

Júnior Coimbra

André Zacharow

Sandro Mabel

Asdrubal Bentes

Valdir Colatto

Marçal Filho
PSDB

Duarte Nogueira

Domingos Sávio

Reinaldo Azambuja

Heleno Silva

1 vaga
PTdoB

1 vaga

(Dep. do PTC ocupa a vaga)
PSD (por cessão de vagas)

Homero Pereira

Junji Abe

Marcos Montes

Moreira Mendes

Nilson Leitão

Walter Feldman

1 vaga
PP

Carlos Magno

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

Lázaro Botelho

Luis Carlos Heinze

Roberto Balestra
DEM

Jairo Ataíde

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR O TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL, SUAS
CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E RESPONSÁVEIS NO PERÍODO
DE 2003 A 2011, COMPREENDIDO NA VIGÊNCIA DA
CONVENÇÃO DE PALERMO.

Luiz Carlos Setim

Lira Maia

Vitor Penido
PR

Bernardo Santana de Vasconcellos

Aelton Freitas

Lúcio Vale

Laercio Oliveira

Presidente: Arnaldo Jordy (PPS)
1º Vice-Presidente: Erika Kokay (PT)
2º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PSDB)
3º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
Relator: Flávia Morais (PDT)
Titulares
PT

PSB
Gonzaga Patriota

Luiz Noé

Mauro Nazif

Valtenir Pereira

Erika Kokay

Giovanni Queiroz

Oziel Oliveira

Miriquinho Batista

1 vaga

PMDB
Dr. Aluizio

Asdrubal Bentes

Arthur Oliveira Maia

Edio Lopes

PTB
Nelson Marquezelli

Josué Bengtson
PSC

João Magalhães

Flaviano Melo

Marinha Raupp

Teresa Surita

1 vaga
PSDB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Fernando Francischini

PCdoB
1 vaga
PRB

3 vagas

1 vaga

Bloco PV, PPS

Assis Melo

Luiz Couto

Nelson Pellegrino

PDT

Zequinha Marinho

Suplentes

3 vagas

João Campos
1 vaga
PP

Missionário José Olimpio

Gladson Cameli

Rebecca Garcia

Toninho Pinheiro
DEM

Mendonça Prado

2 vagas

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.
Coordenador: Cláudio Puty (PT)

1 vaga
Titulares

Suplentes

PR
PT
Davi Alves Silva Júnior

Anderson Ferreira
Cláudio Puty

Paulo Freire

1 vaga
Francisco Praciano
PSB
PCdoB

Janete Capiberibe

2 vagas
Delegado Protógenes

Severino Ninho
PSOL
PDT
Jean Wyllys
Flávia Morais

Sebastião Bala Rocha
Secretário(a): -

Bloco PV, PPS
Arnaldo Jordy

1 vaga
PTB

José Augusto Maia

Josué Bengtson

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.

PSC
Leonardo Gadelha

1 vaga

Titulares

PCdoB
1 vaga

PMDB
1 vaga

Washington Reis

PRB
Antonio Bulhões

PR
1 vaga

Anthony Garotinho

PMN
1 vaga

PDT
1 vaga

Miro Teixeira

PSD (por cessão de vagas)
Liliam Sá

PTB
2 vagas

Walney Rocha

1 vaga

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

Suplentes

PV
Dr. Aluizio

Secretário(a): -

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

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.

Suplentes
PSDB
Titulares

Carlos Sampaio

Suplentes
PT

PSD
Alessandro Molon

Ricardo Izar

PSD

Roberto Santiago
Arolde de Oliveira
Secretário(a): Valdivino
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

Liliam Sá
PSB
Glauber Braga

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

PDT
Marcelo Matos
PSC

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

Filipe Pereira
PRB

Suplentes
PT

Alessandro Molon

Vitor Paulo

Secretário(a): PSDB

Otavio Leite
PR
Anthony Garotinho
DEM

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)

Rodrigo Maia
Titulares

Suplentes

PDT
PT
Miro Teixeira
Fernando Ferro
PSC
PMDB
Hugo Leal
Marllos Sampaio
Secretário(a): -

PSDB

PT

João Campos
PTB

Gabriel Guimarães

Alessandro Molon

José Mentor

José Augusto Maia
PCdoB

Carlos Zarattini

1 vaga

Jilmar Tatto
PMDB

Delegado Protógenes
PV
Dr. Aluizio

Carlos Bezerra

Edinho Bez

Fátima Pelaes

Leonardo Quintão

Mauro Benevides
Secretário(a): -

1 vaga

Sandro Mabel vaga do PR

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.

PSDB
Carlos Sampaio

Bonifácio de Andrada

1 vaga

Marcus Pestana
PP

Coordenador: Dr. Aluizio (PV)
Titulares

Suplentes

Esperidião Amin

Roberto Balestra
DEM

PT
Mendonça Filho

Alessandro Molon

1 vaga
PR

PSD
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Fernando Torres

Milton Monti
PSB

PR
Valtenir Pereira

Paulo Feijó

Sandra Rosado
PDT

PDT
Miro Teixeira

Marcelo Matos

Wolney Queiroz
Bloco PV, PPS

PCdoB
Sarney Filho

Delegado Protógenes

Arnaldo Jardim
PTB

PV
Josué Bengtson

Dr. Aluizio

José Augusto Maia
PSC

Secretário(a): -

Carlos Eduardo Cadoca

Andre Moura
PCdoB

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
Delegado Protógenes
Coordenador: José Mentor (PT)
Titulares

Suplentes

Secretário(a): Shelley Galvão Valadares
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B

1 vaga

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: (61) 3216-66240
FAX: (61) 3216-6225

Telefones: (61) 3216-6217
FAX: (61) 3216-6225

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR A QUESTÃO DA
DÍVIDA DOS ESTADOS COM A UNIÃO.
Coordenador: Cândido Vaccarezza (PT)
Titulares

GRUPO DE TRABALHO COM VISTAS A APERFEIÇOAR A
LEGISLAÇÃO ELEITORAL A VIGORAR A PARTIR DO
PRÓXIMO PLEITO MUNICIPAL DE 2012.

Suplentes
PT

Titulares

Suplentes
PT

Cândido Vaccarezza
Rubens Otoni

Weliton Prado

PMDB

PMDB
Marcelo Castro

Danilo Forte

PSDB

PSDB
Marcus Pestana

Vaz de Lima

DEM

PSD (por cessão de vagas)
Ronaldo Caiado

Guilherme Campos
PR

Secretário(a): -

Lincoln Portela
PP
Carlos Magno
PSB
Severino Ninho
DEM
Vitor Penido
PDT
Ângelo Agnolin

GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE
NEGOCIAÇÃO DESTINADA A VIABILIZAR A DISCUSSÃO DO
PROJETO DE LEI Nº 2565, DE 2011, DO SENADO FEDERAL,
QUE "MODIFICA AS LEIS Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE
1997, E Nº 12.351, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA
DETERMINAR NOVAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE
OS ENTES DA FEDERAÇÃO DOS ROYALTIES E DA
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DEVIDOS EM FUNÇÃO DA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS
HIDROCARBONETOS FLUIDOS, E PARA APRIMORAR O
MARCO REGULATÓRIO SOBRE A EXPLORAÇÃO DESSES
RECURSOS NO REGIME DE PARTILHA"
Coordenador: Carlos Zarattini (PT)
Titulares

PTB
Jorge Corte Real

PT
Benedita da Silva

Bloco PV, PPS
Sarney Filho

Carlos Zarattini
Luiz Alberto

PSC
Edmar Arruda

Secretário(a): Raquel

Suplentes

PMDB
Leonardo Picciani

Roberto Santiago

Marcelo Castro

PSB

Rose de Freitas
PSDB

Júlio Delgado
PDT

Marcio Bittar
PSD

Paulo Pereira da Silva
PTB

Júlio Cesar
PP

Jorge Corte Real
PCdoB

Esperidião Amin
PR

Assis Melo

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

PSC
Hugo Leal

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

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.
Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB)
Titulares

Suplentes
PT

Vicentinho
PSDB
Carlos Sampaio
Eduardo Gomes
PSD
Ademir Camilo
Arolde de Oliveira
Eduardo Sciarra
Guilherme Campos
Paulo Magalhães
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