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SEÇÃO I

Ata da 207ª Sessão, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, 
da 54ª Legislatura, em 1º de agosto de 2012

Presidência dos Srs.: Rose de Freitas, 1ª Vice‑Presidente;  
Inocêncio Oliveira, 3º Secretário; Nelson Marquezelli, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Inocêncio Oliveira

Partido Bloco

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Total de AMAPÁ 2

PARÁ

Lira Maia DEM 
Valry Morais PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de PARÁ 2

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Rebecca Garcia PP 
Total de AMAZONAS 2

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PSD 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 6

ACRE

Sibá Machado PT 
Total de ACRE 1

TOCANTINS

Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Costa Ferreira PSC 
Domingos Dutra PT 

Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Marinho Júnior PMDB 
Total de MARANHÃO 4

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Ariosto Holanda PSB 
João Ananias PCdoB 
José Guimarães PT 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de CEARÁ 7

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Jesus Rodrigues PT 
Júlio Cesar PSD 
Marcelo Castro PMDB 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Total de PIAUÍ 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 2

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Efraim Filho DEM 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Total de PARAÍBA 8

PERNAMBUCO

Augusto Coutinho DEM 
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Bruno Araújo PSDB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
José Chaves PTB 
Pedro Eugênio PT 
Severino Ninho PSB 
Total de PERNAMBUCO 7

ALAGOAS

João Caldas PEN 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de ALAGOAS 2

SERGIPE

Laercio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rogério Carvalho PT 
Total de SERGIPE 2

BAHIA

Amauri Teixeira PT 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Edson Pimenta PSD 
Emiliano José PT 
João Leão PP 
José Carlos Araújo PSD 
Josias Gomes PT 
Luiz Alberto PT 
Paulo Magalhães PSD 
Valmir Assunção PT 
Total de BAHIA 11

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Jô Moraes PCdoB 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Leonardo Monteiro PT 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Padre João PT 
Reginaldo Lopes PT 
Toninho Pinheiro PP 
Total de MINAS GERAIS 15

ESPÍRITO SANTO

Paulo Foletto PSB 
Total de ESPÍRITO SANTO 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Hugo Leal PSC 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Walney Rocha PTB 
Total de RIO DE JANEIRO 12

SÃO PAULO

Alexandre Leite DEM 
Aline Corrêa PP 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Junji Abe PSD 
Luiza Erundina PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Nelson Marquezelli PTB 
Otoniel Lima PRB 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Ricardo Berzoini PT 
Roberto de Lucena PV PvPps
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Vanderlei Siraque PT 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 23

MATO GROSSO

Nilson Leitão PSDB 
Total de MATO GROSSO 1

DISTRITO FEDERAL

Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Policarpo PT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de DISTRITO FEDERAL 3

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
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Flávia Morais PDT 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Magda Mofatto PTB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PMDB 
Total de GOIÁS 8

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Marçal Filho PMDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 2

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
André Vargas PT 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Fernando Francischini PEN 
João Arruda PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Nishimori PSDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Total de PARANÁ 12

SANTA CATARINA

Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Esperidião Amin PP 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 8

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Vicente Selistre PSB 
Total de RIO GRANDE DO SUL 10

I –  ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  A 
lista de presença registra na Casa o comparecimento 
de 161 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, o ilustre Deputado Amauri Tei-

xeira, procederá à leitura da ata da sessão anterior.

II –  LEITURA DA ATA

O SR. AMAURI TEIXEIRA, servindo como 2° 
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

III –  EXPEDIENTE

Oficio no 214 (CN)

Brasília, 24 de maio de 2012

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

Assunto: Aviso no 490-Seses-TCU-Plenário, de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presi-

dência recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas 
da União, o Aviso no 490-Seses-TCU-Plenário, de 
2012, na origem, encaminhando cópia do Acórdão no 
1.165/2012-TCU-Plenário.

A matéria, publicada no Diário do Senado Fe-
deral de 24 de maio do corrente ano, vai ao exame 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

Atenciosamente, –  Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.

SF –  23-5-2012 
14 horas

A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, 
do Presidente do Tribunal de Contas da União, o Avi-
so no 490-Seses-TCU-Plenário, de 2012, na origem, 
encaminhando cópia do Acórdão no 1.165/2012-TCU-
-Plenário.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 24 de maio do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
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Aviso no 490-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 16 de maio de 2012

A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília –  DF

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-
mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso no TC 037.773/2011-9, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 16-5-2012, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, –  Benjamin Zymler, Presi-
dente.

ACÓRDÃO No 1165/2012 –  TCU –  Plenário

1. Processo: no TC 037.773/2011-9.
1.1 Apenso: no TC 001.814/2012-5.
1.1.1 Apensos do Apenso: no TC 001.735/2012-8 e TC 
001.915/2012-6
2. Grupo I –  Classe de Assunto: V _ Relatório de Au-
ditoria
3. Interessados: Ministério da Integração Nacional, Cons-
trutora Ferreira Guedes S/A (CNPJ 61.099.826/0001-
44), Construtora Aterpa M. Martins S/A (CNPJ 
17.162.983/0001-65) e Sr. Júlio César Brandão Pinto 
(CPF 049.372.796-53).
4. Órgão: Ministério da Integração Nacional (vinculador).
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de 
Obras 4 (SECOB-4).
8. Advogado constituído nos autos: não há.
9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 
Relatório de Auditoria realizada nas Obras do Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com as bacias hi-
drográficas do Nordeste Setentrional (PISF) _ Lote 5 _ 
relativamente ao Edital de Concorrência no 12.011/2011-
MI, que tem por objeto a execução das obras civis, 
instalação, montagem, testes e comissionamento dos 
equipamentos mecânicos e elétricos

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões 
expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer das Representações 
formuladas pelas sociedades empresárias 
Construtora Ferreira Guedes S/A (CNPJ 

61.099.826/0001-44) e Construtora Aterpa 
M. Martins S/A (CNPJ 17.162.983/0001-65) 
e pelo Sr. Júlio César Brandão Pinto (CPF 
049.372.796-53), com fundamento no art. 113, 
§ 1o, da Lei no 8.666/1993 c/c o art. 235 e 237, 
inciso VII, do Regimento Interno do TCU, para, 
no mérito, considerá-las parcialmente proce-
dentes;

9.2. acolher os esclarecimentos apresen-
tados pelo Ministério da Integração Nacional e 
considerar cumpridas todas as determinações 
efetuadas àquele órgão por meio do Acórdão 
no 723/2012-TCU-Plenário;

9.3. determinar ao Ministério da Integra-
ção Nacional, com fundamento no art. 250, 
inciso II, do Regimento Interno do TCU, que 
finalize as atualizações de projeto das Obras 
de Adaptação do Vertedouro da Barragem de 
Atalho, promovendo licitação específica para a 
execução dos serviços, no prazo de 180 (cen-
to e oitenta) dias, para que não sobrevenham 
danos às estruturas da barragem e às áreas 
à sua jusante, na eventualidade de eventos 
hidrológicos de grandes proporções;

9.4. comunicar aos interessados acerca 
deste Acórdão, enviando-lhes cópia do Rela-
tório e Voto que o fundamentam; e

9.5. arquivar o presente processo, com 
fulcro nos arts. 169, III e V, do Regimento In-
terno deste Tribunal.

10. Ata no 17/2012 –  Plenário.
11. Data da Sessão: 16-5-2012 –  Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do 
TCU na Internet: AC-1165-17/12-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (Presiden-
te), Valmir Campelo, Walton Alencar Rodrigues, Augusto 
Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator), 
José Jorge, José Múcio Monteiro e Ana Arraes.
13.2. Ministra que alegou impedimento na Sessão: 
Ana Arraes.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bem-
querer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de 
Oliveira.

(Assinado 
Eletronicamente)
Benjamin Zymler 

Presidente;

(Assinado 
Eletronicamente)

Raimundo Carrero
Relator

Fui presente:

(Assinado
Eletronicamente)

Lucas Rocha Furtado
Procurador-Geral
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GRUPO I –  CLASSE V –  Plenário
No TC 037.773/2011-9 (Apenso: no 

TC 001.814/2012-5 [Apensos do Apenso: 
001.735/2012-8 e 001.915/2012-6]) Nature-
za: Relatório de Auditoria Órgão: Ministério 
da Integração Nacional (vinculador). Interes-
sado: Congresso Nacional Advogado consti-
tuído nos autos:

SUMÁRIO: RELATÓRIO DE AUDITO-
RIA. CONHECIMENTO DAS REPRESENTA-
ÇÕES JUNTADAS AO PRESENTE PROCES-
SO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMI-
NAÇÃO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 
NACIONAL. ARQUIVAMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Relatório de Auditoria realizada nas 
obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco 
com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional 
(PISF) –  especificamente no Lote 5, do Edital de Con-
corrência no 12.011/2011-MI.

Com fulcro no art. 1o, § 3o, inciso I, da Lei no 
8.443/1992, transcrevo a instrução da lavra da Se-
cob-4, in verbis:

“Introdução
1. Trata-se de auditoria realizada no Minis-

tério da Integração Nacional (MI), no período 
compreendido entre 26-12-2011 e 3-2-2012, 
com o objetivo fiscalizar as obras do Projeto 
de Integração do Rio São Francisco com as 
bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional 
(PISF) _ Lote 5, especificamente o Edital de 
Concorrência n° 12.011/2011-MI.

HISTÓRICO

2. O Lote 5 do Projeto de Integração do 
Rio São Francisco com as bacias hidrográficas 
do Nordeste Setentrional (PISF), localizado no 
Eixo Norte, compreende, em linhas gerais, a 
execução de seis barragens, Jati, Porcos, Cana 
Brava, Cipó, Boi I e Boi II, e as obras de altea-
mento de uma barragem já existente, Atalho.

3. O Edital da Concorrência no 
12.011/2011-MI foi publicado em 26-12-2011, 
tendo como objeto a execução das obras ci-
vis, instalação, montagem, testes e comis-
sionamento dos equipamentos mecânicos e 
elétricos do Lote 5 do Pisf. O valor estimado 
para a contratação alcançou o montante de 
R$720.880.136,05 (data-base janeiro/2011). 
Ressalta-se que o edital encontrava-se sus-
penso, quando da conclusão do relatório de 

fiscalização, conforme publicação no Diário 
Oficial da União, de 25-1-2012.

4. Dada a importância socioeconômica 
do empreendimento e o elevado vulto do in-
vestimento, realizou-se auditoria no Ministério 
da Integração Nacional (MI), com o objetivo 
específico de examinar a conformidade dos 
atos praticados no âmbito do referido proce-
dimento licitatório.

5. Como produto da referida fiscalização, 
foi elaborado Relatório de Auditoria (peça 41), 
que apontou as seguintes irregularidades:

a) sobrepreço decorrente de preços ex-
cessivos frente ao mercado (IG-C);

b) restrição à competitividade da licita-
ção decorrente de critérios inadequados de 
habilitação (IG-C);

c) quantitativos inadequados na planilha 
orçamentária (OI);

d) deficiência nos levantamentos que 
fundamentam a elaboração do projeto exe-
cutivo (OI);

e) orçamento em desconformidade com 
as disposições da lei de diretrizes orçamen-
tárias (OI).

6. Para a irregularidade tratada na alí-
nea a, a equipe de auditoria apontou ocor-
rência de sobrepreço de R$29.082.754,56, no 
orçamento-base do Edital de Concorrência no 
12.011/2011-MI, que representa 5,53% em re-
lação ao preço total da amostra examinada e 
4,20% em relação ao valor total do orçamento, 
expurgado o sobrepreço apurado. Essa falha 
decorreu, em linhas gerais, da não realização 
de ajustes nas composições oficiais (Sicro e 
Sinapi), necessários à adequação dos preços 
adotados às especificações técnicas e critérios 
de pagamento.

7. Com relação à restrição à competiti-
vidade da licitação (alínea c), foram constata-
dos critérios inadequados de habilitação, em 
dois itens principais: vedação à formação de 
consórcios, sem a devida motivação e veda-
ção ao somatório de atestados para fins de 
comprovação de experiência anterior.

8. No que se refere às irregularidades 
das alíneas a e b, restaram demonstrados a 
fumaça do bom direito e o perigo da demora, 
os quais constituem os requisitos ensejado-
res da concessão de medida cautelar. Desse 
modo, propôs-se que fosse determinado ao 
Ministério da Integração, cautelarmente, que 
se abstivesse de promover a reabertura do 
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procedimento licitatório até a deliberação de-
finitiva sobre a matéria por parte do TCU ou a 
adoção das seguintes medidas saneadoras: 
correção das irregularidades verificadas; re-
publicação do edital com a adoção de limites 
máximos especificados no relatório para os 
preços unitários de 17 serviços; e reabertura 
dos prazos para apresentação das propostas.

9. Constatou-se ainda a irregularidade 
tratada na alínea c, referente a quantitativos 
inadequados na planilha orçamentária. De-
monstrou-se que a quantidade prevista do 
serviço “momento de transporte de água” es-
tava inadequada e acarretava superestimativa 
no orçamento total da obra, no montante de 
R$4.969.887,14. Dessa forma, a equipe de au-
ditoria propôs que o Ministério da Integração 
Nacional fosse cientificado da falha apontada, 
para que a corrigisse, já no novo edital e na 
nova planilha orçamentária, por ocasião da 
reabertura do certame licitatório.

10. A irregularidade apontada na alínea 
d ficou evidenciada pela constatação de que o 
projeto executivo do Edital da Concorrência no 
12.011/2011-MI apresentava deficiências nos 
estudos técnicos preliminares, especificamente 
quanto à ausência de atualização do projeto de 
adequação do vertedouro da barragem Atalho 
e à insuficiência de justificativas técnicas para 
a definição do quantitativo de escavações em 
material de 3a categoria a fogo controlado.

11. Nesse sentido, a equipe de auditoria 
propôs dois encaminhamentos: i) determina-
ção ao MI, para que finalizasse atualizações 
de projeto das obras de adaptação do verte-
dor da Barragem de Atalho, no prazo de 300 
dias, promovendo licitação específica para a 
execução dos serviços; ii) encaminhamento 
do relatório ao Ml para que retificasse desde 
logo a irregularidade referente ao quantitativo 
de escavações em material de 38 categoria a 
fogo controlado, já no novo edital e na nova 
planilha orçamentária, por ocasião da reaber-
tura do certame licitatório.

12. No que se refere à irregularidade 
apontada na alínea “e”, verificou-se a inexis-
tência de anotação de responsabilidade téc-
nica (ART) pelas planilhas orçamentárias, em 
desacordo com o disposto na LDO/2012. Para 
tanto, propôs-se determinar ao Ministério da 
Integração Nacional para que, no prazo de 
30 dias, providenciasse a anotação de res-

ponsabilidade técnica (ART) pelas planilhas 
orçamentárias do orçamento base da licitação.

13. Quando o processo se encontrava 
no Gabinete do Relator, após a conclusão da 
fiscalização, foi encaminhada a esta unidade 
técnica o processo no TC 001.814/2012-5, o 
qual cuidava de representações formuladas 
pela empresa Construtora Aterpa M. Martins 
S/A, pelo Sr. Caio Júlio César Brandão Pinto 
e pela Construtora Ferreira Guedes S/A, com 
fundamento no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e 237, inciso VII, do 
Regimento Interno do Tribunal de Contas da 
União (RITCU), contra supostas irregularidades 
no Edital de Concorrência no 12.011/2011-MI, 
objeto da presente fiscalização. Registra-se 
que as duas últimas representações consti-
tuíram os processos nos TC 001.735/2012-8 
e TC 001.915/2012-6, os quais haviam sido 
apensados ao no TC 001.814/2012-5, por or-
dem do Ministro-Relator.

14. Debruçando-se sobre as peças envia-
das, as quais envolviam questões semelhantes 
às tratadas na auditoria, esta unidade técni-
ca alvitrou, em linha de concordância com a 
proposta contida no relatório de fiscalização, 
que o MI se abstivesse de dar continuidade ao 
procedimento licitatório relativo ao Edital de 
Concorrência no 12.011/2011-MI, até que esta 
Corte de Contas deliberasse de forma definitiva 
sobre a matéria, ou até que fossem adotadas 
as seguintes medidas corretivas: exclusão da 
restrição à participação de empresas sob a 
forma de consórcio (itens 5.2 e 5.6 g do Edital 
de Concorrência no 12.011/2011-MI); exclusão 
da vedação ao somatório de atestados para 
fins de comprovação de experiência anterior 
(item 7.1.5.3 d do Edital de Concorrência no 
12.011/2011-MI); alteração no critério de julga-
mento relativo à comprovação de experiência 
anterior na execução do serviço “fabricação e 
lançamento de concreto estrutural _ fck = 25 
MPa” (item 7.1.5.3 c do Edital de Concorrência 
no 12.011/2011-MI), permitindo a comprovação 
por meio de atestados relativos à experiência 
anterior na fabricação e lançamento de con-
creto estrutural com fck = 20 MPa; e republi-
cação do edital e abertura de novo prazo para 
apresentação das propostas.

15. Na oportunidade, foi proposto o apen-
samento do processo ao no TC 037.773/2011-
9, para análise em conjunto e em confronto. 
Em linha de concordância, o Ministro Relator 
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lavrou o despacho de que cuida a peça 34 do 
no TC 001.814/2012-5, tendo sido ordenada 
a referida medida processual, para evitar a 
duplicidade de esforços, nos termos dos arts. 
33, 34 e 36, caput, da Resolução TCU no 191, 
de 21 de junho de 2006.

16. Dando seguimento ao rito processual, 
o Exmo Sr. Ministro Relator Raimundo Carreiro 
destacou, em seu voto (peça 47), que haviam 
sido publicados avisos no Diário Oficial da 
União (DOU), comunicando a reabertura da 
Concorrência e o recebimento das propostas 
para 26-4-2012, em 8-3-2012 e 27-3-2012. Por 
esse motivo, sugeriu a adoção das seguintes 
medidas, as quais foram acatadas no Acórdão 
no 723/2012-TCU-Plenário:

9.1. determinar ao Ministério da Integra-
ção Nacional (CNPJ 03.353.358/0001-96), 
com fundamento no art. 250, inciso II, do Re-
gimento Interno do TCU, que informe ao Tri-
bunal, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias, sobre as medidas adotadas para sanar 
as seguintes falhas identificadas no âmbito 
do Edital de Concorrência no 12.011/2011-MI, 
relativo à execução de obras civis, instalação, 
montagem, testes e comissionamento dos 
equipamentos mecânicos e elétricos do Lote 
5, eixo Norte, do Pisf:

9.1.1. necessidade de adequação dos 
preços do orçamento-base da licitação aos de 
mercado, tomando como limites máximos os 
seguintes preços para os itens em que foram 
identificados sobrepreço:

9.1.1.1. “Aterro compactado 2a catego-
ria”, R$ 6,81/m³;

9.1.1.2 “Filtros e transições finas horizon-
tais de areia natural”, R$31,19/m³;

9.1.1.3. “Enrocamento de proteção”, 
R$35,15/m³;

9.1.1.4. “Aterro compactado 1a catego-
ria”, R$4,25/m³;

9.1.1.5. “Enrocamento compactado” e 
“enrocamento de arenito”, R$9,47/m³;

9.1.1.6. “Escavação de material de 3a ca-
tegoria a fogo controlado”, R$53,10/mª;

9.1.1.7. “Concreto estrutural 15 MPa _ fabri-
cação, transporte e lançamento”, R$330,96/m³;

9.1.1.8. “Concreto estrutural 25 MPa _ fabri-
cação, transporte e lançamento”, R$373,16/m³;

9.1.1.9. “Concreto estrutural 35 MPa _ fabri-
cação, transporte e lançamento”, R$437,02/m³;

9.1.1.10. “Concreto estrutural 20 MPa _ fa-
bricação, transporte e lançamento”, R$335,06/m³;

9.1.1.11. “engenheiro sênior”, 
R$17.189,59/mês;

9.1.1.12. “ônibus transporte _ 44 passa-
geiros”, R$9.756,01/mês;

9.1.1.13. “Forma madeira compensada 
resinada 12mm p/ estrutura reaproveitamento 
3x _ corte/montagem/escoramento/desforma”, 
R$74,701m²;

9.1.1.14. “engenheiro júnior”, 
R$12.337,95/mês;

9.1.1.15. “veículo 4x4 cabine dupla”, 
R$5.481,51/mês;

9.1.1.16. “veículo sedan –  apoio”, 
R$3.180,64/mês;

9.1.1.17. “concreto estrutural 10 MPa –  fa-
bricação, transporte e lançamento”, R$241,17/m³.

9.1.2. restrição à participação de empre-
sas sob a forma de consórcio (itens 5.2 e 5.6 
do Edital de Concorrência no 12.011/2011-MI);

9.1.3. vedação ao somatório de atesta-
dos para fins de comprovação de experiência 
anterior (item 7.1.5.3 d do Edital de Concor-
rência no 12.011/2011-MI);

9.1.4. necessidade de alteração no crité-
rio de julgamento relativo à comprovação de 
experiência anterior na execução do serviço 
“fabricação e lançamento de concreto estru-
tural _ fck = 25 MPa” (item 7.1.5.3 “c” do Edital 
de Concorrência no 12.011/2011-MI), permi-
tindo a comprovação por meio de atestados 
relativos à experiência anterior na fabricação 
e lançamento de concreto estrutural com fck 
= 20 MPa

9.1.5. necessidade de realizar as se-
guintes alterações na planilha orçamentária 
das obras:

9.1.5.1. limitar o quantitativo do serviço 
“momento de transporte de água” ao máximo 
de 11.185.316 m³ x km;

9.1.5.2. modificar o método de escava-
ção de material de 3a

 categoria na região das 
barragens e dos reservatórios, adotando como 
preço de referência aquele adotado para o ser-
viço de “escavação de material de 3a categoria, 
carga e transporte até 1,00 km”;

9.1.6. finalização de atualizações de pro-
jeto das obras de adaptação do vertedor da 
Barragem de Atalho, no prazo de 30 (trinta) 
dias, promovendo licitação específica para a 
execução dos serviços, para que não sobre-
venham danos às estruturas da barragem e 
às áreas à sua jusante, na eventualidade de 
eventos hidrológicos de grandes proporções;
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9.1.7. anotação de responsabilidade téc-
nica (ART) pelas planilhas orçamentárias do 
orçamento base da licitação, no prazo de 30 
dias, em cumprimento ao art. 125, § 4o, da Lei 
no 12.465/2011 (LDO/2012).

17. Nesse contexto, deve-se destacar 
que, em 26-3-2012, foi juntado ao presen-
te processo, uma quarta representação, for-
mulada novamente pelo Sr. Caio Júlio César 
Brandão Pinto, contra o novo edital republica-
do (peça 44).

18. Em 25-4-2012, foi juntada aos autos a 
resposta formulada pelo Ministério da Integra-
ção Nacional, acerca das medidas adotadas 
pelo órgão para sanar as falhas identificadas 
no Edital de Concorrência nº 12.011/2011-MI, 
em cumprimento ao Acórdão nº 723/2012 –  
TCU –  Plenário (peças 59 a 63).

19. Assim, o objetivo principal desta ins-
trução é analisar a resposta do Ministério da 
Integração Nacional, no que se refere à cor-
reção das irregularidades apontadas pelo Tri-
bunal, nos termos do Acórdão nº 723/2012—
TCU Plenário e os argumentos apresentados 
na última representação, formulada pelo Sr. 
Caio Júlio César Brandão Pinto, contra o novo 
edital republicado (Peça 44).

EXAME TÉCNICO

20. Representação interposta pelo Sr. Caio Júlio 
César Brandão Pinto

20.1. Argumentos
21. Acerca da nova representação formu-

lada (peça 44), o Sr. Caio Júlio César Brandão 
Pinto se voltou contra o impedimento à parti-
cipação de consórcios no novo edital republi-
cado, tendo invocado, em síntese, os mesmos 
argumentos utilizados na representação de 
que cuida o processo nº TC 001.735/2012-8, 
apensado ao nº TC 001.814/2012-5, que por 
sua vez foi apensado ao presente processo. 
Como elemento adicional, o representante 
acenou que seria uma contradição vedar a 
participação de consórcios e permitir a par-
ticipação da empresa individual prevista no 
inciso VI ao art. 44 do Código Civil (dispositi-
vo inserido pela Lei nº 12.441, de 11 de julho 
de 2011). Nesse sentido, cumpre transcrever 
suas considerações.

Portanto, surge no cenário das licitações 
em geral uma contradição, tendo em vista o 
fato de o licitante poder impedir a associação 
de duas ou mais empresas de grande porte, 

dispostas a somar experiências e lastro finan-
ceiro, a par de acervo técnico expressivo e de 
responsabilidade solidária, mas de não poder 
fazê-lo no tocante a empresa constituída por 
uma só pessoa, que estará sempre livre, leve 
e solta para ingressar nas concorrências pú-
blicas em geral, desde que atendidas as con-
dições do edital.

22. Ademais, o representante trouxe 
questões novas, tendo apontado as seguin-
tes irregularidades: a Licença de Instalação nº 
438/2007, à qual se referenciava o edital, havia 
se expirado em 23/3/2011; a cláusula 7.1.5.4.1 
do edital exigia a declaração de procedência 
dos materiais a serem utilizados na obra; e a 
cláusula 7.2.1.4 especificava que a licitante 
deveria preencher e apresentar formulários 
de composição de preços unitários para todos 
os itens das obras descritos nas planilhas de 
preços e para o BDI.

22.1 Análise dos Argumentos
23. No que se refere à participação de 

empresas individuais, é importante observar 
que elas estarão submetidas às mesmas exi-
gências que as demais formas societárias. 
Assim, deverão apresentar seus atestados 
técnicos e demais documentos que compro-
vem qualificação técnica e econômica con-
dizentes com o vulto do empreendimento e 
exigidos pelo edital da concorrência, para fins 
de habilitação. Nesse sentido, uma empresa 
individual não configura risco para a boa e re-
gular execução do objeto, tendo em vista que, 
caso sagre-se vitoriosa, terá cumprido todos 
os requisitos de qualificação.

24. Em relação à Licença de Instalação, 
cabe dizer que a alegação do representante 
não procede. O referido documento foi renova-
do pelo IBAMA em 18-01-2012, com validade 
até 23-03 -2013. (Vide peça 64 –  Renovação 
da Licença de Instalação nº 438/2007).

25. Para a exigência 7.1.5.4.1 do edi-
tal, cumpre salientar que possui objetivo de 
resguardar a qualidade dos materiais a se-
rem aplicados na obra, bem como garantir a 
transparência dos custos unitários dos ser-
viços contratados. Dessa forma, a exigência 
não afronta os princípios dos procedimen-
tos licitatórios, insculpidos no art. 3º da Lei nº 
8.666/1993, não tendo procedência a alegação 
do representante.

26. Para o detalhamento das composi-
ções de preços unitários e BDI, a jurisprudência 
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do TCU é pacífica no sentido de que as con-
tratações de obras e serviços de engenharia 
somente poderão ser licitadas quando existir 
orçamento detalhado contendo a composição 
analítica de todos os seus custos unitários, vi-
sando conferir transparência e a proporcionar 
melhores condições ao controle e à gestão con-
tratual (Acórdãos nºs 1.854/2009, 946/2007, 
549/2006, 2.385/2006, 1.939/2007, 2.049/2008, 
1.045/2006, todos do Plenário e Acórdãos nºs 
374/2009 e 463/2001, da 2a Câmara).

27. Por fim, no que concerne à veda-
ção à participação de consórcios, opta-se 
em analisar a tese apresentada, de maneira 
conjunta com os argumentos apresentados 
pelo Ministério da Integração Nacional, em 
sua peça de defesa.

28. Manifestação do Ministério da Integração Na-
cional

29. O Ministério da Integração Nacio-
nal (MI) apresentou sua resposta por meio 
do Aviso nº 57/MI de 18– 04– 2012 e seus 
anexos, acostados aos autos nas peças 59 
a 63. O órgão afirma no referido documento 
o atendimento de todas as determinações, à 
exceção da abertura da licitação para partici-
pação de sociedades empresárias sob a forma 
de consórcio.

30. A seguir, passa-se à análise da cor-
reção de cada uma das irregularidades apon-
tadas no Acórdão nº 723/2012-TCU-Plenário.

30.1 Anotação de responsabilidade téc-
nica (ART) pelas planilhas orçamentárias do 
orçamento base da licitação

31. Sem merecer maior análise, verifi-
ca-se a correção da irregularidade, uma vez 
que a anotação de responsabilidade técni-
ca (ART) pelas planilhas orçamentárias do 
orçamento base da licitação foi incorporada 
aos autos. O documento foi inserido na peça 
63, fl. 86.

31.1. Alteração no critério de julgamen-
to relativo à comprovação de experiência an-
terior na execução do serviço “fabricação e 
lançamento de concreto estrutural –  fck = 25 
MPa”, permitindo a comprovação por meio de 
atestados relativos à experiência anterior na 
fabricação e lançamento de concreto estrutural 
com fck = 20 MPa

32. A correção da irregularidade é de ve-
rificação imediata pela leitura do item 7.1.5.3, 
alínea “c” do edital de licitação revisado pela 
gerenciadora (peça 61, fl. 22), na forma que 

segue: “Serão consideradas atividades per-
tinentes e compatíveis em características e 
quantidades com o objeto desta Licitação, 
as discriminadas a seguir” (...) “Fabricação 
e lançamento de concreto estrutural –  Fck = 
20 MPa”.

33. Dessa forma, avalia-se que os aponta-
mentos do Tribunal acerca da presente questão 
foram atendidos, uma vez que a redação dada 
ao item pelo novo edital permite comprovação 
de experiência anterior do referido serviço com 
atestados relativos a fabricação e lançamento 
de concreto estrutural com fck = 20 MPa.

33.1. Limitar o quantitativo do serviço 
“momento de transporte de água” ao máximo 
de 11.185.316 m³xkm

33.1.1. Argumentos
34. Na Nota Técnica nº 64/2012/CGOC/

DPE/SIH (peça 63, fls. 90 a 92), o MI concorda 
com os apontamentos da equipe de auditoria 
do TCU, ao reconhecer que os quantitativos de 
momento de transporte de água do orçamento 
de obras civis e instalações complementares 
do edital estavam em desacordo com a última 
versão do projeto executivo.

35. Desse modo, afirma no mesmo docu-
mento que tomou as devidas providências para 
a compatibilização entre o edital de licitação 
e os valores definidos no projeto executivo.

35.1.1. Análise dos Argumentos
36. Em análise da planilha orçamentária 

atualizada (peça 61, fls. 153 a 212), consta-
taram-se os seguintes quantitativos para mo-
mento de transporte de água:

Momento Transporte de Água 
(m3 x Km)

Item Quantidade

1.5 1.287.593,35

5.6 1.804.995,53

6.4 4.302.843,31

7.5 909.961,07

8.5 1.397.447,99

9.6 853.356,52

10.7 70.652,15

14.3 9.126,91

15.3 7.979,62

Total 10.643.956,45
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37. Desse modo, estando o aludido quan-
titativo abaixo do montante total especificado 
no item 9.1.5.1 do Acórdão nº 723/2012-TCU-
-Plenário demonstra-se a correção da referida 
irregularidade.

37.1. Modificar o método de escavação 
de material de 3ª categoria na região das bar-
ragens e dos reservatórios

37.1.1. Argumentos
38. Conforme disposto na Nota Técnica 

nº 29/2012 CGOC/DPE/SIH (peça 59, fls. 157 
a 161), o MI reconheceu que os serviços de 
limpeza de fundação das barragens para ma-
teriais de 3ª categoria estavam previstos erro-
neamente como “Escavação de material de 3ª 
categoria a fogo controlado” a um preço de RS 
53,48/m³. Esse material a ser removido, cuja 
classificação é de 3ª categoria, deverá ocorrer 
em regiões limitadas e sua escavação deverá 
ser feita de maneira convencional e não como 
fogo, controlado.

39. Desse modo, o MI afirmou que pro-
cedeu à alteração do serviço de escavação 
e limpeza das fundações de barragem em 
3ª categoria (itens 1.1.5; 5.1.5; 6.1.5; 7.1.5; 
8.1.5; 9.1.5), alterando seus respectivos pre-
ços unitários.

39.1.1. Análise dos Argumentos
40. Pela análise da nova planilha orça-

mentária (peça 61, fls. 153 a 212), confirma-se 
que os referidos itens realmente tiveram sua 
descrição corrigida e seus respectivos preços 
unitários alterados para R$ 27,82/m³. Desse 
modo, restou demonstrado o atendimento da 
determinação para correção do método de 
escavação.

40.1. Vedação ao somatório de atestados
40.1.1. Argumentos
41. Verifica-se no item 7.1.5.3, alínea “d” 

do edital corrigido apresentado pelo MI (peça 
61, fl. 22) que a totalidade dos quantitativos 
exigidos poderá ser comprovada pela licitan-
te por meio do somatório dos quantitativos 
executados em contratos de obras similares 
ao objeto da licitação, limitado a 3 contratos 
por item. Posteriormente, o MI alterou o edital 
apresentado pela gerenciadora, aumentando 
esse número para 5 contratos por item (vide 
peça 63, fl. 127)

42. A limitação do número de contratos é 
motivada na Nota Técnica nº 31/2012/CGOC/
DPE/SIH (peça 59, fl. 171), conforme segue: 
“(...) para evitar que empresas ‘aventureiras’ 

e que tenham executado o quantitativo re-
querido para qualificação, mas em somatório 
de diversas obras de pequeno vulto, as quais 
não exigem o mesmo grau de responsabili-
dade necessário às barragens constantes do 
Lote 5 do PISF, considera-se que o Ml tenha 
de restringir a comprovação de qualificação 
técnica acima mencionada ao máximo de 3 
(três) atestados por item”.

42.1.1. Análise dos Argumentos
43. Conforme fartamente exposto no re-

latório de auditoria (peça 41), a jurisprudên-
cia do TCU é no sentido de que, sempre que 
possível, seja permitido somatório de quanti-
tativos, de forma a ampliar a competição. Tal 
análise deve ser aplicada a cada caso espe-
cífico, contemplando os fundamentos de fato 
e de direito que levam o gestor a optar pela 
vedação ao somatório de atestados.

44. Vale ressaltar que a posição des-
ta unidade técnica para a vedação total da 
soma de atestados para o edital ora avaliado 
permanece a mesma, ou seja, de que é cláu-
sula que importa restrição à competitividade 
do certame. No entanto, exclusivamente para 
o caso concreto em apreço, entende-se que 
a motivação apresentada para a soma de no 
máximo 5 atestados por item é razoável, ten-
do em vista que permitir grande quantidade 
de atestados somados poderia acarretar con-
tratação de empresa não condizente com a 
complexidade técnica do objeto ou causar 
desproporção entre as quantidades e prazos 
para a sua execução.

45. Dessa forma, entende-se que, consi-
deradas as características do objeto licitado, 
a redação dada para o item 7.1.5.3, alínea “d” 
do edital corrigido (peça 63, fl. 144) encontra-
-se de acordo com o espírito dos arts. 3°, ca-
put e § 1°, inciso I e 30, inciso II e § 5º, da Lei 
nº 8.666/1993 e 37, caput e inciso XXI, da 
Constituição Federal, tendo sido corrigida a 
irregularidade apontada.

45.1. Finalização de atualizações de pro-
jeto das obras de adaptação do vertedor da 
Barragem de Atalho, no prazo de 30 (trinta) 
dias, promovendo licitação específica para a 
execução dos serviços, para que não sobre-
venham danos às estruturas da barragem e 
às áreas à sua jusante, na eventualidade de 
eventos hidrológicos de grandes proporções.

45.1.1. Argumentos
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46. O MI informou na Nota Técnica nº 
64/2012/CGOC/DPE/SIH (peça 63, fls. 90 a 
92) que a licitação do projeto de adequação 
do vertedouro da Barragem de Atalho estava 
em conclusão, com previsão de publicação em 
abril de 2012. Ressaltou que será priorizada a 
elaboração do projeto de adequação do ver-
tedouro de Atalho em relação aos demais do 
mesmo conjunto a ser contratado, antecipando 
o início da licitação dessa obra.

47. Além do mais, o órgão assumiu o 
compromisso de que a ordem de serviço para 
a execução das obras da UHE Atalho, perten-
cente ao Lote 5 de obras do PISF, só seria emi-
tida após a conclusão do projeto e, também, da 
licitação de obra da adequação do vertedouro.

47.1.1. Análise dos Argumentos
48. A preocupação da equipe de audi-

toria ao apontar essa irregularidade é de que 
não sobrevenham danos às estruturas da bar-
ragem e às áreas à sua jusante, na eventu-
alidade de eventos hidrológicos de grandes 
proporções, considerando-se o alteamento 
do barramento sem as devidas adequações 
em seu vertedouro.

49. Desse modo, com o compromisso 
assumido pelo MI de iniciar as obras de alte-
amento da barragem Atalho somente após a 
conclusão do projeto e licitação da adequa-
ção de seu vertedouro, entende-se elidido o 
risco de dano às suas estruturas e às áreas 
à sua jusante.

50. Para fins de publicação do edital, 
avalia-se que o MI adotou providências preli-
minares, visando atender a falha apontada no 
relatório de auditoria. Todavia, considerando a 
pertinência das preocupações esposadas na 
análise do achado, a necessidade de se pro-
mover as obras de alteamento da barragem 
de Atalho, em um prazo razoável, de modo a 
não atrasar o cronograma das obras, e a im-
portância de o TCU atuar de forma preventiva, 
no intuito de evitar a ocorrência de prejuízos 
ao erário, faz-se oportuno determinar ao MI, 
com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento 
Interno do TCU, que finalize as atualizações 
de projeto das obras de adaptação do vertedor 
da Barragem de Atalho, promovendo licitação 
específica para a execução dos serviços, no 
prazo de 180 dias, para que não sobrevenham 
danos às estruturas da barragem e às áreas 
à sua jusante, na eventualidade de eventos 
hidrológicos de grandes proporções.

50.1 Adequar os preços do orçamento-
-base da licitação aos de mercado, tomando 
como limites máximos os preços fixados pelo 
Acórdão nº 723/2012

50.1.1. Argumentos
51. O MI afirmou no Parecer Técnico COP 

nº 18/2012 (peça 63, fls. 87 a 89) que foi reali-
zada análise nos preços do novo edital apre-
sentado pela empresa gerenciadora, no que se 
refere aos dezessete itens cujos preços foram 
limitados pelo acórdão, a fim de se verificar a 
realização dos ajustes.

52. Tendo em vista que o novo edital 
apresentado referenciou seus preços em se-
tembro/2011, a equipe técnica do MI justificou 
que a análise foi baseada nas composições de 
preços unitários, constantes do processo de 
revisão do edital, adotando-se para os insumos 
(equipamentos, mão de obra e materiais) os 
valores da data-base de janeiro/2011, ou seja, 
mesma referência utilizada nos apontamentos 
constantes no acórdão.

53. Foi apresentada tabela que compa-
ra os novos preços encontrados pela meto-
dologia descrita aos fixados pelo Plenário do 
TCU, estando aqueles sempre menores ou 
iguais a estes.

54. Após essa verificação, a equipe téc-
nica do MI conclui que todos os itens foram 
adequados em relação aos limites máximos 
indicados no referido Acórdão, conforme com-
posições constantes no CD de revisão, apre-
sentado pela gerenciadora Logos-Concremat.

54.1.1. Análise dos Argumentos
55. A verificação da adequação dos pre-

ços do novo edital aos parâmetros fixados pelo 
TCU deve ser realizada comparando-se os 
preços da nova planilha orçamentária (peça 
61, fls. 152 a 212) aos limites fixados, com a 
cautela de se utilizar a mesma data referen-
cial para ambos.

56. Optou-se por metodologia diversa da 
utilizada pelo MI, que, em tese, deve conduzir 
à mesma avaliação em relação aos preços 
do novo edital. De posse de todas as compo-
sições de preços unitários que nortearam a 
fixação dos limites de preços no Acórdão nº 
723/2012-TCU -Plenário, utilizou-se o custo 
dos insumos na data-base de setembro/2011, 
a mesma utilizada para referenciar a nova pla-
nilha orçamentária, de modo a obter os novos 
preços de referência, nesta data-base.
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57. Desse modo, procedida a compa-
ração das novas referências com os preços 
do novo edital, verifica-se que estes estão de 
acordo com aquelas, tendo sido corrigidas as 

irregularidades apontadas na fiscalização. As 

referidas composições na nova data-base es-

tão apostas na peça 65.

 
Serviço

Preço Unitário (R$)

(1)

Acórdão 723/2012
Ref. Jan/2011

Edital
Ref. Set/2011

Acórdão 723/2012
Ref. Set/2011

Sobrepreço
(1)

Aterro compacto 2ª categoria 6,81 6,28 6,32 -0,63%

Filtros e transições finas horizontais de areia natural 31,19 31,41 31,20 0,67%

Enrocamento de proteção 35,15 34,69 35,97 -3,56%

Aterro compacto 1ª categoria 4,25 3,74 3,76 -0,53%

Enrocamento compacto ou de Arenito 9,47 9,38 9,56 -1,88%

Escavação de material de 3ª categoria a fogo 
controlado

53,10 54,15 54,18 -0,05%

Concreto estrutural 15 MPa –  fabricação, transpor-
te e lançamento

330,96 437,14 442,05 -1,11%

Concreto estrutural 25 MPa –  fabricação, transpor-
te e lançamento

373,16 498,56 503,33 -0,95%

Concreto estrutural 35 MPa –  fabricação, transpor-
te e lançamento

437,02 592,60 597,76 -0,86%

Concreto estrutural 20 MPa –  fabricação, transpor-
te e lançamento

335,06 442,93 447,89 -1,11%

Engenheiro Sênior 17.189,59 17.852,59 17.852,59 0,00%

Ônibus transporte –  44 passageiros 9.756,01 10.132,71 10.132,32 0,00%

Forma madeira compensada resina 12mm p/ 
estrutura
reaproveitamento 3x –  corte/montagem/escora-
mento/des forma

74,70 79,13 79,12 0,01%

Engenheiro Júnior 12.337,95 12.813,82 12.813,82 0,00%

Veículo 4x4 –  Cabine Dupla 5.481,51 5.693,16 5.692,94 0,00%

Veículo Sedan –  Apoio 3.180,64 3.303,44 3.303,32 0,00%

Concreto estrutural 10 MPa –  fabricação, transpor-
te e lançamento

241,17 231,45 312,41 -25,91%

Sobrepreço do novo edital em relação aos preços do Acórdão atualizados

58. Na tabela a seguir são apresenta-
dos os preços obtidos pela análise descrita, 
em comparação com os preços do novo edital 
publicado:

59. Em que pese a existência de dois ser-
viços com preços superiores aos do Acórdão 
(setembro/2011), entende-se que a diferença 
não é materialmente relevante, podendo tal fato 
estar relacionado a arredondamentos. Assim, 
restou demonstrada a adequação dos preços 
do novo edital apresentado pela gerenciadora, 
no que se refere aos limites de preços unitários 
fixados por esta Corte de Contas no Acórdão 
nº 723/2012-TCU-Plenário.

59.1. Restrição à participação de empre-
sas sob a forma de consórcio

59.1.1. Argumentos
60. O Ministério da Integração Nacional 

iniciou suas alegações na Nota Técnica nº 
31/2012/CGOC/DPE/SIH (peça 59, fl. 169), 
afirmando que a participação de empresas em 
consórcio tratava-se de escolha discricionária 
da Administração Pública. Na oportunidade, ci-
tou o Acórdão nº 1.946/2006—TCU—Plenário, 
que afirma “que o juízo acerca da admissão 
ou não de empresas consorciadas na licitação 
dependerá de cada caso concreto”.

61. Alegou ainda que o entendimento da 
área técnica do MI é de que a regra seria a 
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participação das empresas nos certames de 
forma não consorciada, conforme interpreta-
ção própria do art. 33 da Lei nº 8.666/1993.

62. Segue sua argumentação afirman-
do que a mera aceitabilidade da participação 
consorciada na licitação pode não ampliar a 
competitividade do certame, tendo em vista 
que as empresas que licitariam em consórcio 
poderiam ingressar no certame separada-
mente, o que ampliaria, e não restringiria a 
concorrência de empresas que possuíssem 
experiência na realização dos serviços.

63. Adiante, afirmou que a heterogenei-
dade de empresas com experiência em obras 
distintas era importante nos certames em que 
o objeto a ser licitado apresentava uma diver-
sidade de serviços, situação que ensejaria 
formação de consórcio. No entanto, o MI en-
tende que no caso do Lote 5, especificamente, 
observa-se a ausência de diferentes tipos de 
obras para consecução, haja vista que o es-
copo do objeto pretendido é, praticamente, a 
realização de barragens. Desse modo, a for-
mação de consórcios não se justificaria, por 
não acrescer na boa execução dos serviços.

64. Por fim, o MI ressaltou que observou, 
com a experiência obtida no gerenciamento 
do Pisf, na gestão de contratos firmados com 
consórcios, dificuldade em se tratar com vários 
interlocutores, com perfis e visões em grande 
parte das vezes distintos, fato fundamental 
para que o ritmo esperado dos serviços não 
fosse alcançado.

64.1.1. Análise dos Argumentos
65. Em que pese já haver sido tratado 

diversas vezes no relatório de auditoria (peça 
41), é oportuno reiterar o entendimento desta 
Corte de Contas no que se refere à participa-
ção de empresas de forma consorciada em 
licitações públicas. A jurisprudência do TCU é 
pacífica no sentido de que a decisão acerca 
da participação de consórcios é discricionária, 
nos termos do art. 33 da Lei no 8.666/1993. No 
entanto, os motivos que fundamentam essa 
opção do gestor devem estar demonstrados 
nos autos do procedimento licitatório, ou no 
edital, especialmente quando a vedação re-
presentar risco à competitividade do certame, 
o que deve ser observado mediante a análi-
se do caso concreto (Acórdãos nos 566/2006, 
1.028/2007, 1.636/2007 e 1.453/2009, todos 
do Plenário). Existe ainda o entendimento de 
que, se as circunstâncias concretas indicarem 

que o objeto apresenta vulto ou complexidade 
que tomem restrito o universo de possíveis li-
citantes, fica o Administrador obrigado a pre-
ver a participação de consórcios no certame 
com vistas à ampliação da competitividade e 
à obtenção da proposta mais vantajosa (Acór-
dãos nos 1.417/2008 e 2.304/2009, ambos do 
Plenário).

66. Com relação ao argumento de que 
aceitar a participação de consórcios poderia 
restringir a competitividade do certame, existe 
a necessidade de algumas considerações. Tal 
situação poderia ser aventada para contextos 
especialíssimos em que o objeto da licitação 
constitua serviço peculiar, a ponto de poucas 
empresas no mercado serem tecnicamente 
aptas a executá-lo. Nessa situação, o univer-
so de competidores é bastante reduzido, ha-
vendo a possibilidade de as poucas empresas 
passíveis de concorrerem entre si se consor-
ciarem, o que acarretaria prejuízo ao caráter 
competitivo da licitação. Entende-se que essa 
situação não se aplica ao caso concreto, dado 
que o objeto, conquanto complexo e de grande 
vulto, não possui características técnicas es-
peciais que permitam concluir que o universo 
de potenciais licitantes seja muito pequeno, 
a ponto de a formação de consórcios ensejar 
uma diminuição na competitividade, entre as 
empresas do ramo.

67. Outro ponto que não merece acolhida 
é a alegação de que, no Lote 5, observa-se 
a ausência de diferentes tipos de obras para 
consecução, tendo em vista que o escopo do 
objeto pretendido é, praticamente, a realização 
de barragens. Ora, essa afirmação é demasia-
da incoerente com os requisitos de habilitação 
técnica exigidos pelo edital da concorrência, 
que traz em seu bojo a exigência de que a lici-
tante apresente atestados de já ter executado 
140m de túneis. Tal serviço apresenta aspec-
tos técnicos de engenharia peculiares, que 
não necessariamente fazem parte do escopo 
usual de obras de barragens. Assim, empresas 
que já executaram barragens, mesmo que de 
grande porte, e nunca tenham executado tú-
neis, restariam inabilitadas, o que demonstra 
a inadequação da ponderação trazida pelo MI.

68. Por fim, acerca das dificuldades de 
gestão de contratos firmados com consórcios, 
reputam-se insuficiente as alegações apresen-
tadas. O MI contemplou o problema em caráter 
geral, ou seja, não trouxe aos autos os casos 
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concretos em que poderiam ser comprova-
das as dificuldades alegadas em tese. Não 
caracterizou quais os tipos de contratempos 
encontrados com as empresas consorciadas, 
os lotes em que eles ocorreram e nem mesmo 
os prejuízos advindos dessas contratações.

69. Diante do quadro apresentado, con-
clui-se que os argumentos trazidos pelo MI 
não se mostram convincentes, no sentido de 
demonstrar que a vedação à participação de 
consórcios, na presente licitação, tenha sido 
a medida mais adequada, tendo em vista os 
princípios jurídicos aplicáveis à matéria.

70. A despeito da insuficiência da argu-
mentação esposada, é preciso trazer à baila 
outras considerações, as quais se mostram im-
portantes para a definição da solução jurídica 
mais correta para o presente caso concreto.

71. Nesse sentido, registra-se que a situ-
ação em exame envolve um conflito entre dois 
princípios de alçada constitucional: os princí-
pios da busca da melhor proposta, qual seja, 
aquela que atenda de maneira mais adequada 
aos interesses imediatos da Administração con-
tratante, proporcionando a execução da obra 
pública, com a qualidade e o prazo esperados, 
e o princípio da isonomia, materializado, no 
âmbito da licitação, pelo princípio da ampla 
competitividade.

72. Acerca do assunto, cumpre registrar 
que a solução de um conflito entre princípios 
previstos no ordenamento jurídico passa pela 
utilização do postulado da proporcionalidade, 
o qual envolve a utilização de 3 critérios: a 
adequação a necessidade e a ponderação 
estrito senso.

73. Nessa linha, faz-se oportuna a men-
ção à excerto da palestra proferida pelo emi-
nente professor alemão Robert Alexy, em con-
ferência proferida no Brasil com o título Kolli-
sion und Abwägung als Grundprobleme 
der Grundrechtsdogmatik _ Colisão e Ba-
lanceamentos como problema básico da 
dogmática dos direitos fundamentais, citada 
por Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo 
Gonet Branco, na obra Curso de Direito Cons-
titucional, 6. Ed _ São Paulo: Saraiva, 2011:

O postulado da ponderação corresponde 
ao terceiro subprincípio do postulado da propor-
cionalidade no direito constitucional alemão. O 
primeiro é o postulado da adequação do meio 
utilizado para a persecução do fim desejado. O 
segundo é o postulado da necessidade desse 

meio. O meio não é necessário se se dispõe 
de um mais suave ou menos restritivo. (...) O 
postulado da proporcionalidade em sentido 
estrito pode ser formulado como uma lei de 
ponderação, cuja fórmula mais simples volta-
da para os direitos fundamentais diz: “quanto 
mais intensa se revelar a intervenção em um 
dado direito fundamental, maiores hão de se 
revelar os fundamentos justificadores dessa 
intervenção.” (MENDES/BRANCO apud ALE-
XY, p. 226-227)

74. Em outra passagem, os juristas Paulo 
Branco e Gilmar Mendes prescrevem que na 
ponderação entre princípios jurídicos, deve-se 
proteger o núcleo essencial de cada um de-
les, evitando-se que a limitação imposta aos 
princípios, na busca da melhor solução, atinja 
a unidade substancial dos valores protegidos 
por cada um dos princípios. (ob. cit., p. 210):

“Devem-se comprimir no menor grau pos-
sível os direitos em causa, preservando-se 
a sua essência, o seu núcleo essencial (...) 
Põem-se em ação o princípio da concordância 
prática, que se liga ao postulado da unidade 
da Constituição, incompatível com situações 
de colisão irredutível de dois direitos por ela 
consagrados.”

75. No presente caso concreto, aponta-
-se que as opções de permitir ou vedar con-
sórcios apresentam, ambas, pontos favoráveis 
ao atendimento mais amplo dos princípios sob 
os quais se assentam, quais sejam os da com-
petitividade e da busca da melhor proposta, 
respectivamente. Sob outro aspecto, é assente 
que as duas opções impõem limitações aos 
princípios contrapostos, reduzindo seus espa-
ços de abrangência.

76. Se por um lado a aceitabilidade de 
consórcios como licitantes tem o potencial de 
ampliar a competitividade do certame, por outro 
lado a sua vedação, no presente caso concreto, 
tem o potencial de possibilitar a uma melhor 
gestão da obra, uma vez que diminui o número 
de atores envolvidos na solução dos problemas 
corriqueiros em obras de engenharia.

77. No caso específico das obras do Pisf, 
as fiscalizações realizadas pelo Tribunal nos 
últimos anos, especialmente em 2010 e 2011, 
têm revelado um quadro de imensa dificulda-
de de supervisão e gerenciamento das obras 
em comento, o que tem gerando um enorme 
atraso de cronograma, precipuamente asso-
ciado à demora do Ministério em solucionar 
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as diversas questões técnicas advindas das 
falhas no projeto básico e à deficiente estru-
tura para fazer frente à complexidade do em-
preendimento.

78. Por outro lado, se as decisões de 
permitir ou vedar consórcios impõem, em tese, 
limitações aos princípios da busca da melhor 
proposta e da isonomia, respectivamente, no 
presente caso concreto, entende-se que ne-
nhuma das duas atinge o núcleo essencial dos 
aludidos princípios, a ponto de importar um 
sacrifício insuportável aos aludidos valores.

79. Se não se pode afirmar que a per-
missão de consórcios irá prejudicar a entrega 
da obra, na qualidade e prazo esperados, da 
mesma forma, não se pode afirmar que a limi-
tação à participação de consórcios, no presente 
caso concreto, restringirá significativamente o 
universo de competidores.

80. Quanto a este último aspecto, deve-
-se relembrar que a outra cláusula apontada 
pela equipe de fiscalização como restritiva, a 
vedação ao somatório de atestados, foi corri-
gida pelo MI, de modo que não mais persiste 
a situação de restrição que advinha do con-
junto de condições desarrazoadas impostas 
pela Administração.

81. Nesse cenário, entende-se que a 
Administração está diante de 2 opções que se 
mostram razoáveis dos pontos de vista técni-
co e jurídico, não havendo como se afirmar, 
de maneira inequívoca, diante dos diversos 
aspectos e circunstâncias envolvidas, qual 
das duas soluções atenderiam de modo mais 
intenso o interesse público primário da Admi-
nistração Pública.

82. Dessa forma, estando-se diante de 
uma opção discricionária da Administração 
Pública e em uma posição intermediária entre 
duas zonas de certeza ou em uma designada 
zona de penumbra, conclui-se não ser possível 
afirmar que a opção do MI em vedar a participa-
ção de consórcios, no presente caso concreto, 
constitui ato antijurídico, passível de ensejar a 
intervenção do órgão de controle, no sentido 
de determinar a correção do ato questionado.

83. Desse modo, não restando demons-
trado o pressuposto da fumaça do bom direito 
e, por consequência, não sendo possível impu-
tar como irregular a decisão tomada pelo MI, 
no presente caso concreto, não mais persiste 
um dos pressupostos da concessão da medi-

da cautelar, não havendo óbice à continuidade 
do certame.

84. De todo modo, faz-se oportuno a ex-
pedição de oficio de ciência ao MI, no sentido 
que a vedação de participação de empresas 
em consórcios, sem uma adequada motivação, 
constitui impropriedade, o que afronta o dis-
posto nos arts. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal de 1988, 3

o da Lei no 8.666/1993 e 2o e 
50, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

CONCLUSÃO

85. Após as análises realizadas, conclui-
-se que o Ministério da Integração Nacional sa-
nou as falhas identificadas no âmbito do Edital 
de Concorrência no 12.011/2011-MI, relativo à 
execução de obras do Lote 5, eixo Norte, do 
Pisf, as quais tinham sido indicadas no Acór-
dão no 723/201 2-TCU-Plenário.

86. No entanto, a vedação à participação 
de consórcio no certame merece consideração 
em separado. Dados a correção de todas as 
demais falhas apontadas pelo TCU, o caráter 
discricionário da decisão de permitir ou vedar 
consórcios, desde que justificado, e a impos-
sibilidade de se afirmar, no presente caso 
concreto, quais das duas soluções atendem 
de maneira mais intensa o interesse público 
primário da Administração, conclui-se não ser 
possível classificar a opção do MI, em vedar a 
participação de consorcio no Edital de Concor-
rência no 12.011/2011-MI, como um ato anti-
jurídico, passível de ensejar a intervenção do 
órgão de controle, no sentido de determinar 
a correção do ato questionado.

87. De todo modo, faz-se oportuno a ex-
pedição de ofício de ciência ao MI, no sentido 
de que a vedação à participação de empresas 
em consórcios, sem uma adequada motivação, 
constitui impropriedade, o que afronta o dis-
posto nos arts. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal de 1988, 3° da Lei nº 8.666/1993 e 2° 
e 50, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

88. No que se refere à última represen-
tação apresentada pelo Sr. Caio Júlio César 
Brandão Pinto, aponta-se, diante das consi-
derações emanadas no exame técnico ora 
efetivado, que os argumentos apresentados 
não merecem acolhida, para o fim de sustar 
o andamento da licitação em exame. Por esse 
motivo, a aludida peça deve ser conhecida, 
com fundamento no art. 113, § 1°, da Lei nº 
8.666/1993 c/c art. 235 e 237, inciso VII, do 
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Regimento Interno do TCU, e, no mérito, con-
siderada parcialmente procedente.

89. Quanto às demais representações 
acostadas nos processos apensados ao pre-
sente feito, conclui-se, pelos motivos expostos 
nesta e na instrução de que cuida a peça 31 do 
nº TC 001.814/2012-5, que as peças devem ser 
conhecidas, com fundamento no art. 113, § 1°, 
da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 235 e 237, inciso 
VII, do Regimento Interno do TCU, e, no mé-
rito, consideradas parcialmente procedentes.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

90. Diante do exposto, submetem-se os 
autos à consideração superior, com as seguin-
tes propostas:

90.1. Conhecer as representações 
formuladas pelas sociedades empresárias 
Construtora Ferreira Guedes S/A (CNPJ 
61.099.826/0001-44) e Construtora Aterpa 
M. Martins S/A (CNPJ 17.162.983/0001-65) 
e pelo Sr. Júlio César Brandão Pinto (CPF 
049.372.796-53), com fundamento no art. 113, 
§ 1°, da Lei nº 8.666/1993 c/c o art. 235 e 237, 
inciso VII, do Regimento Interno do TCU, para, 
no mérito, considerá-las parcialmente proce-
dentes.

90.2. Determinar ao Ministério da Integra-
ção Nacional, com fulcro no art. 250, inciso II, 
do Regimento Interno do TCU, que finalize as 
atualizações de projeto das obras de adaptação 
do vertedor da Barragem de Atalho, promoven-
do licitação específica para a execução dos 
serviços, no prazo de 180 dias, para que não 
sobrevenham danos às estruturas da barragem 
e às áreas à sua jusante, na eventualidade de 
eventos hidrológicos de grandes proporções;

90.3. Dar ciência ao Ministério da Inte-
gração Nacional que a vedação à participa-
ção de empresas em consórcios, sem uma 
adequada motivação, identificada no Edital 
de Concorrência nº 12.011/2011-MI, constitui 
impropriedade, o que afronta o disposto nos 
arts. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 
de 1988, 30 da Lei nº 8.666/1993 e 2° e 50 da 
Lei nº 9.784/1999;

90.4. Arquivar o presente processo, com 
fulcro nos arts. 169, III e V, do Regimento In-
terno do TCU.”

É o Relatório.

VOTO

1. Conforme descrito no Relatório precedente, o 
presente processo trata de fiscalização nas Obras do 
Projeto de Integração do Rio São Francisco com as 
bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF) 
–  especificamente no Lote 5, relativamente ao Edital 
de Concorrência n° 12.011/2011-MI.

2. O objeto do mencionado Edital prevê a exe-
cução das obras civis, instalação, montagem, testes 
e comissionamento dos equipamentos mecânicos e 
elétricos do Lote 5 do PISF, com valor estimado de 
R$721 milhões na data-base de janeiro/2011.

3. O procedimento licitatório encontrava-se sus-
penso quando da conclusão do presente Relatório de 
Fiscalização pela Secob-4, conforme publicação no 
Diário Oficial da União de 25/1/2012.

4. Nesta etapa processual analisa-se a resposta 
apresentada pelo Ministério da Integração Nacional, 
após a prolação do Acórdão n° 723/2012-TCU-Plenário, 
que fez determinação àquele Ministério no sentido de 
sanar as falhas identificadas no Edital de Concorrência 
n° 12.011/2011-Mi relativamente à execução das obras 
civis, instalação, montagem, testes e comissionamento 
dos equipamentos mecânicos e elétricos, fato já men-
cionado no Relatório que apresento anteriormente.

5. Cumpre informar, ainda, conforme já mencio-
nado no aludido Relatório, que houve quatro Repre-
sentações as quais foram juntadas ao presente pro-
cesso, uma vez que tratam de temas afetos aos que 
ora se analisam.

6. Assim, além das análises das respostas às 
falhas existentes no processo licitatório, nesta opor-
tunidade analisam-se as Representações formuladas 
pelos interessados, Construtora Aterpa M. Martins S/A, 
pelo Sr. Caio Júlio César Brandão Pinto e pela Cons-
trutora Ferreira Guedes S/A.

7. Conforme informado pela Unidade Técnica, o 
Ministério da Integração Nacional (MI) menciona, em 
sua resposta às falhas existentes no processo, que 
atendeu a todas as determinações exaradas por inter-
médio do Acórdão n° 723/2012-TCU-Plenário, exceto 
no que tange à restrição à participação de empresas 
sob a forma de consórcio, consoante item 9.1.2 do 
referido aresto.

8. Inicio minha análise por este tópico, porquanto 
de fundamental importância para o deslinde da matéria, 
ou seja, o Ministério da Integração Nacional ratifica seu 
entendimento acerca da vedação à participação de con-
sórcios no certame em tela (item 9.1.2 do mencionado 
Acórdão). Segundo alegou o Ministério, a participação 
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de empresas sob a forma de consórcio envolveria a 
discricionariedade da Administração. Para tanto, citou, 
como fez a Secob-4 em sua instrução, que o próprio 
Acórdão n° 1.946/2006-TCU-Plenário faz menção ao 
fato, ao asseverar que “o juízo acerca da admissão ou 
não de empresas consorciadas na licitação dependerá 
de cada caso concreto”.

9. De fato, as alegações trazidas pelo gestor es-
tão a confirmar as dificuldades, para o caso em tela, 
de se permitir a participação de consórcios no even-
to licitatório. Vale destacar, de plano, o fato de que se 
trata do exercício do poder discricionário por parte do 
gestor, visto que, como bem asseverou o gestor, para 
cada caso há uma peculiaridade a ser observada, não 
sendo diferente para o caso do Lote 5 do PISF.

10. Assim, como é de amplo conhecimento da-
queles que lidam com licitações, a jurisprudência desta 
Corte aponta para o caráter discricionário no que con-
cerne à decisão acerca da participação de consórcios 
nos diversos eventos licitatórios, a teor do art. 33 da 
Lei de Licitações. Para tanto, há que se demonstrar 
com fundamentos sólidos a escolha a ser feita pelo 
gestor durante o processo de licitação no que toca à 
vedação da participação de consórcios, ou mesmo à 
sua autorização.

11. Deve-se analisar com a profundidade que 
cada empreendimento estará a requerer, por exem-
plo, o risco à competitividade, as dificuldades de ges-
tão da obra, a capacitação técnica dos participantes, 
fatos estes que poderão gerar atraso nas obras como 
um todo, implicando em grandes prejuízos ao Erário. 
Outros aspectos deverão dimensionar a complexida-
de do empreendimento, os riscos de contratação de 
empresas sem qualificação para a assunção de en-
cargos além de suas respectivas capacidades técni-
ca, operacional ou econômico-financeira, todos esses 
fatores que estarão a sopesar a decisão que deverá 
ser tomada pelo gestor.

12. Nesse sentido, entendo que, para o caso 
em tela, e tendo em vista as razões mencionadas no 
Relatório precedente, as quais estão a demonstrar a 
grande dificuldade de supervisão e de gerenciamento, 
conforme já constatado pela Unidade Técnica em outras 
oportunidades, quando da fiscalização do empreendi-
mento, os custos decorrentes desse gerenciamento, 
como também, referentes às paralisações que têm 
sido verificadas em função dessa dificuldade e, além 
disso, das próprias características das obras que são 
realizadas em regiões de difícil acesso e de poucos 
recursos, há que se ponderar para o fato de que cabe 
ao gestor definir qual o caminho a tomar relativamente 
à participação ou não de consórcios, de forma motiva-
da no âmbito do processo licitatório.

13. Destarte, a discricionariedade do gestor de-
verá ser privilegiada para a tomada de decisão acerca 
da conveniência de não se permitir a participação de 
consórcios na licitação para o caso em tela, fato que 
foi adequadamente fundamentado nesta oportunidade.

14. Menciono, por oportuno, Decisão desta Corte 
no âmbito do processo nº TC 037.183/2011-7, que pro-
feriu o Acórdão n° 324/2012-TCU-Plenário, que também 
acolheu justificativas do gestor das obras do Rodoanel 
de São Paulo, as quais fez exigências rigorosas para a 
participação na licitação de Pré-qualificação, tendo em 
vista as condições do empreendimento, o risco, os va-
lores envolvidos e, também, a complexidade das obras.

II

15. Passando aos itens que foram motivo de 
questionamento pelo TCU por intermédio do Acórdão 
n° 723/2012-TCU-Plenário, a saber, (i) sobrepreço, (ii) 
restrição à competitividade, (iii) quantitativos inade-
quados na Planilha Orçamentária, (iv) deficiência nos 
levantamentos que fundamentam a elaboração do Pro-
jeto Executivo, e (v) orçamento em desconformidade 
com as disposições da lei de diretrizes orçamentárias, 
além de outros questionamentos de menor monta, a 
Unidade Técnica, após análise de cada um dos itens 
objeto do referido Acórdão, conclui pelo saneamento 
das falhas encontradas no âmbito do Edital de Con-
corrência nº 12.011/2011-MI, relativo à execução de 
obras do Lote 5, Eixo Norte, do PISF.

16. Relativamente ao item 9.1.4 do Acórdão, que 
apontou para a “necessidade de alteração no critério de 
julgamento relativo à comprovação de experiência an-
terior na execução do serviço ‘fabricação e lançamento 
de concreto estrutural –  fck = 25 MPa’ (item 7.1.5.3 “c” 
do Edital de Concorrência nº 12.011/2011-MI), permi-
tindo a comprovação por meio de atestados relativos 
à experiência anterior na fabricação e lançamento de 
concreto estrutural com fck = 20 MPa”, foram corrigi-
das as falhas apontadas por esta Corte, uma vez que 
há nova redação para o item no novo Edital, fato que 
permite a comprovação de experiência anterior relati-
vamente ao serviço em tela, com atestados relativos 
à fabricação e lançamento de concreto estrutural com 
fck = 20 MPa.

17. Da mesma forma, foi corrigido o questiona-
mento feito por meio do subitem 9.1.5.1, do Acórdão, 
que trata da limitação do quantitativo do serviço “mo-
mento de transporte de água” ao máximo de 11.185.316 
m³ x km, conforme análise feita pela Secob-4, que 
apresentou quadro com os valores limites para tal item, 
como transcrito no Relatório precedente.

18. No que tange ao subitem 9.1.5.2 do Acórdão, 
“modificação do método de escavação de material de 3ª 



Agosto de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 27609 

categoria na região das barragens e dos reservatórios”, 
constatou-se que na nova Planilha Orçamentária (peça 
61, fls. 153 a 212) foram corrigidos os preços unitários 
para R$ 27,82/m³, ou seja, escavação de maneira con-
vencional, tendo sido, portanto, atendida a determina-
ção deste Tribunal, quanto ao método de escavação.

19. O item 9.1.6 do Acórdão trouxe a necessidade 
de se promover a “finalização de atualizações de projeto 
das obras de adaptação do vertedouro da Barragem de 
Atalho, no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo licita-
ção específica para a execução dos serviços, para que 
não sobrevenham danos às estruturas da barragem e 
às áreas à sua jusante, na eventualidade de eventos 
hidrológicos de grandes proporções”, tendo em vista 
a preocupação de que não ocorram danos às estrutu-
ras da barragem e às áreas à sua jusante, no caso de 
eventos hidrológicos de grandes proporções.

20. Como ficou assentado, o MI se comprometeu 
a só emitir a Ordem de Serviço para a execução das 
obras da Usina Hidrelétrica de Atalho, pertencente ao 
Lote 5 das obras do PISF, após a conclusão do projeto 
e, também, após a licitação das obras de adequação 
do vertedouro da Barragem do Atalho, entende-se sa-
neado o evento, sem prejuízo de se fazer a determi-
nação proposta pela Unidade Técnica no item 48 do 
Relatório aqui apresentado.

21. Ao se analisar o item 9.1.1 do Acórdão, que 
apontou para a necessidade de se ajustarem os preços 
do Orçamento-Base da licitação aos de mercado, cons-
tatou-se que os novos preços apresentados pelo MI es-
tão de acordo com as referências apresentadas por esta 
Corte por intermédio do Acórdão n° nº 723/2012-TCU-
-Plenário, uma vez que foram utilizados referenciais de 
datas adequados para as comparações e preços compa-
tíveis com os de mercado, consubstanciados na Tabela 
do item 56 do Relatório acima apresentado.

22. Já o item 9.1.3 do Acórdão questionou a “ve-
dação ao somatório de atestados, para fins de compro-
vação de experiência anterior” consoante item 7.1.5.3 
“d” do Edital de Concorrência. Conforme análise da Uni-
dade Técnica, restou comprovada a correção do feito 
por parte do MI, uma vez que foi dada nova redação ao 
aludido item do Edital, sanando-se, portanto, o tópico 
mencionado no Acórdão n° nº 723/2012-TCU-Plenário.

23. Da mesma forma, foi corrigida a irregulari-
dade relativa à Anotação de Responsabilidade Técni-
ca (ART), no que tange às Planilhas Orçamentárias 
do Orçamento-Base da licitação, com a inserção do 
competente documento na peça 63 dos autos, à fl. 86.

III

24. Finalmente, no que toca às Representações 
oferecidas pelos interessados, Construtora Aterpa M. 

Martins S/A, Construtora Ferreira Guedes S/A e Sr. 
Caio Júlio César Brandão Pinto, que informavam exis-
tirem irregularidades no Edital de Concorrência objeto 
destes autos, foram constituídos os processos nº TC 
001.735/2012-8, nº TC 001.915/2012-6, os quais foram 
apensados ao nº TC 001.814/2012-5, e este último 
apensado ao presente processo, cumpre esclarecer que 
os pontos questionados pelos Representantes acerca 
de possíveis irregularidades no Edital de Concorrência 
nº 12.011/2011-MI foram todos esclarecidos ao longo 
da análise desta fiscalização, conforme transcrito no 
Relatório e fundamentado neste Voto.

25. Como mencionado no Relatório precedente, 
houve, ainda, uma quarta Representação de autoria 
do mesmo Sr. Caio Júlio César Brandão Pinto, (peça 
44 dos autos), a qual voltou-se contra o impedimento 
à participação de consórcios no atual certame licita-
tório, já com o novo edital republicado, apresentando, 
basicamente, como revelou a análise da Secob-4, os 
mesmos argumentos já utilizados na Representação 
anterior, com o oferecimento de um novo elemento, 
segundo o qual seria uma contradição vedar-se a 
participação de consórcios e permitir a participação 
de empresas individuais, como previsto no inciso VI 
do art. 44 do Código Civil Brasileiro. Alegou, ainda, o 
Representante, que a Licença de Instalação 438/2007 
teria se expirado em 23/3/2011, a Cláusula 7.1.5.4.1 
do Edital exigia a declaração de procedência dos ma-
teriais a serem utilizados na obra e a Cláusula 7.2.4.1 
especificava que a licitante deveria preencher e apre-
sentar formulários de composição de preços unitários 
para todos os itens das obras descritos nas planilhas 
de preços e para o BDI.

26. Conforme restou exaustivamente esclarecido 
no Relatório precedente, que transcreveu a Instrução 
da Secretaria de Fiscalização de Obras 4 –  Secob-4, 
não houve afronta aos princípios ínsitos na legislação 
pertinente, como também inexistiram restrições à com-
petitividade, além de terem sido sanadas todas as irre-
gularidades apontadas no Acórdão n° 723/2012-TCU-
-Plenário, fatos que estão a apontar para uma regular 
continuidade do processo licitatório a cargo do Minis-
tério da Integração Nacional, inclusive no que concer-
ne, como já amplamente discutido neste processo, à 
prerrogativa legal de o gestor exercitar o seu poder 
discricionário quanto à vedação da participação de con-
sórcios no evento em debate, desde que fundamentado 
de forma adequada ao longo do processo licitatório. 
Assim, inexistem pontos que possam comprometer o 
regular andamento da licitação.

27. Destarte, devem ser conhecidas as citadas 
Representações para no mérito serem consideradas 
parcialmente procedentes.
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28. Ante o exposto, Voto por que este Colegiado 
adote o Acórdão que submeto à sua elevada apreciação.

TCU, Sala das Sessões, Ministro Luciano Bran-
dão Alves de Souza, em 16 de maio de 2012. –  Rai-
mundo Carreiro, Relator.

Publique-se. 
Em 1°-8-12. –  Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Ofício n° 215 (CN)

Brasília, 24 de maio de 2012

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

Assunto: Aviso n° 630-GP/TCU, de 2012.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presi-

dência recebeu do Senhor Presidente do Tribunal de 
Contas da União o Aviso n° 630-GP/TCU, de 2012, na 
origem, informando que foram constatados indícios de 
irregularidade grave na obra que menciona.

A matéria, publicada no Diário do Senado Fe-
deral de 19 de maio do corrente ano, vai ao exame 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

Atenciosamente, –  Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.

SF –  18-5-2012

9 horas

A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, 
do Presidente do Tribunal de Contas da União, o Aviso 
n° 630– GP/TCU, de 2012, na origem, informando que 
foram constatados indícios de irregularidade grave na 
obra que menciona.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 19 de maio do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Aviso n° 630– GP/TCU

Brasília, 17 de maio de 2012

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Brasília –  DF

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Em cumprimento ao disposto no caput do art. 96 
da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 (LDO 2012), 

informo a Vossa Excelência que, no decorrer das fisca-
lizações realizadas pelo Tribunal de Contas da União 
no presente exercício, foram constatados indícios de 
irregularidade grave na seguinte obra:

• BR-158/PR –  Construção de Campo 
Mourão – Palmital.

Por oportuno, esclareço que o relatório de audito-
ria do mencionado empreendimento (TC-006.391/2012-
5), poderá ser objeto de consulta no endereço eletrônico 
(www.tcu.gov.br). O acesso às informações será per-
mitido apenas para os usuários portadores de senha, 
conforme procedido no exercício passado.

Para tanto, informo que a operacionalização do 
processo de concessão ou atualização de senhas po-
derá ser realizada pelo contato da área de informática 
do Congresso Nacional com a Secretaria de Infraes-
trutura de Tecnologia da Informação (Setic) deste Tri-
bunal e que a referida página será atualizada de forma 
a conter as deliberações que vierem a ser proferidas 
em decorrência das auditorias.

Por fim, registro que esta Corte de Contas en-
contra-se à disposição de Vossa Excelência para os 
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente, –  Benjamin Zymler, Presi-
dente.

Publique-se. 
Em 1º-8-12. –  Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Ofício n° 216 (CN)

Brasília, 24 de maio de 2012

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

Assunto: Mensagem n° 44, de 2012-CN.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presi-

dência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente 
da República, nos termos do § 4° do art. 67 da Lei n° 
12.465, de 12 de agosto de 2011, a Mensagem n° 44, 
de 2012-CN (n° 208, de 2012, na origem), que enca-
minha ao Congresso Nacional o Relatório de Avalia-
ção de Receitas e Despesas Primárias referente ao 
2° Bimestre de 2012.

A matéria, publicada no Diário do Senado Fe-
deral, de 23 de maio do corrente ano, vai à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calen-
dário para a tramitação da matéria.

Atenciosamente, –  Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.
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SF –  22-5-2012

14 horas

A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora 
Presidente da República, nos termos do § 4° do art. 67 
da Lei n° 12.465, de 12 de agosto de 2011, a Mensa-
gem n° 44, de 2012 –  CN (n° 208/2012, na origem), 
que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referente 
ao 2° Bimestre de 2012.

Nos termos do art. 120 da Resolução n° 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 22-5-2012

até 27/5 prazo para publicação e distribuição 
dos avulsos da matéria;

até 11/6 prazo para apresentação de relatório;

até 18/6 prazo para apresentação de emendas 
ao relatório; e

até 25/6 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO 
à Mesa do Congresso Nacional.

 A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal, de 23 de maio do corrente.

A mensagem vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se. 
Em 1°-8-12. –  Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Ofício n° 265 (CN)
Brasília, 27 de junho de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Aviso n° 13, de 2012-CN.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presi-

dência recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas 
da União, o Aviso n° 13, de 2012-CN (n° 589-Seses-
TCU-Plenário/2012, na origem), encaminhando ao Con-
gresso Nacional, nos termos do artigo 71, inciso I, da 
Constituição Federal, o Relatório e sua síntese sobre 
as Contas da Presidente da República referentes ao 
exercício de 2011, acompanhados das Declarações de 
Voto dos Ministros, do Parecer Prévio conclusivo, das 
Contas do Governo Federal (Mensagem n° 24/2012-

CN –  n° 108, de 2012, na origem), e dos expedientes 
dos seguintes Órgãos:

–  Supremo Tribunal Federal (Mensagem 
n° 25/2012-CN, n° 21/2012, na origem);

–  Senado Federal (Ofício n° 20/2012-
CN, n° 173/2012, na origem);

–  Câmara dos Deputados (Ofício n° 
21/2012-CN, n° 630/2012, na origem);

–  Superior Tribunal Militar (Ofício n° 
22/2012-CN, n° 74/2012, na origem);

–  Ministério Público da União (Ofício n° 
23/2012-CN, n° 317/2012, na origem);

–  Tribunal de Justiça do Distrito Fede-
ral e dos Territórios (Ofício n° 24/2012-CN, n° 
11.140/2012, na origem);

–  Tribunal Superior Eleitoral (Ofício n° 
25/2012-CN, n° 1.218/2012, na origem);

–  Superior Tribunal de Justiça (Ofício n° 
26/2012-CN, n° 337/2012, na origem);

–  Tribunal Superior do Trabalho (Ofício 
n° 27/2012-CN, n° 370/2012, na origem);

–  Conselho da Justiça Federal e Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus (Ofício 
n° 28/2012-CN, n° 1.341/2012, na origem);

–  Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico (Ofício n° 29/2012-CN, n° 37/2012, na 
origem); e

–  Conselho Nacional de Justiça (Ofício 
n° 30/2012-CN, n° 101/2012, na origem).

Nos termos do disposto no art. 116 da Resolu-
ção n° 1, de 2006-CN, encaminho o calendário para 
a tramitação da matéria.

O Parecer prévio, publicado em suplemento ao 
Diário do Senado Federal de 21 de junho do corren-
te ano, vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Atenciosamente, –  Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.

SF –  20-6-2012

14 horas

A Presidência comunica ao Plenário que rece-
beu o Aviso n° 13, de 2012-CN (n° 589-Seses-TCU-
-Plenário/2012, na origem), do Presidente do Tribunal 
de Contas da União, que “Encaminha ao Congres-
so Nacional, conforme dispõe o art. 71, inciso I, da 
Constituição Federal, o Relatório e sua síntese sobre 
as Contas da Presidente da República referentes ao 
exercício de 2011, acompanhados das Declarações 
de Voto dos Ministros e do Parecer Prévio conclusivo.”, 
acompanhado das Contas do Governo Federal (Men-
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sagem n° 24/2012-CN –  n° 108, de 2012, na origem), 
e as dos seguintes Órgãos:

–  Supremo Tribunal Federal (Mensa-
gem n° 25/2012-CN –  n° 21/2012, na origem);

–  Senado Federal (Ofício n° 20, de 2012-
CN–  n° 173, de 2012, na origem);

–  Câmara dos Deputados (Ofício n° 
21, de 2012-CN –  n° 630/2012, na origem);

–  Superior Tribunal Militar (Ofício n° 
22/2012-CN –  n° 74/2012 na origem);

–  Ministério Público da União (Ofício 
n° 23/2012CN –  n° 317/2012, na origem);

–  Tribunal de Justiça do Distrito Fe-
deral e dos Territórios (Ofício no 24/2012-CN 
–  n° 11.140/2012, na origem);

–  Tribunal Superior Eleitoral (Ofício n° 
25, de 2012-CN –  n° 1.218/2012, na origem);

–  Superior Tribunal de Justiça (Ofício 
n° 26/2012-CN –  n° 337/2012, na origem);

–  Tribunal Superior do Trabalho (Ofí-
cio n° 27/2012-CN –  n° 370/2012, na origem);

–  Conselho da Justiça Federal e Jus-
tiça Federal de primeiro e segundo graus 
(Ofício n° 28, de 2012-CN –  n° 1.341/2012, 
na origem);

–  Conselho Nacional do Ministério 
Público (Ofício n° 29/2012-CN –  n° 37/2012, 
na origem); e

–  Conselho Nacional de Justiça (Ofí-
cio n° 30/2012-CN –  n° 101/2012, na origem);

Nos termos do art. 116 da Resolução n° 1, de 
2006-CN, a Presidência estabelece o seguinte calen-
dário para a tramitação das contas:

Leitura: 20-6-2012

Até 13/8 prazo para apresentação, publicação e 
distribuição na Comissão, do relatório e 
do projeto de decreto legislativo, a partir 
do recebimento do parecer prévio;

Até 28/8 prazo para apresentação de emendas 
ao relatório e ao projeto apresentado, 
a partir do término do prazo anterior;

Até 12/9 prazo para apresentação do relatório 
às emendas apresentadas, a partir do 
término do prazo anterior;

Até 19/9 prazo para discussão e votação do rela-
tório e do projeto de decreto legislativo, 
a partir do término do prazo anterior;

Até 24/9 prazo para encaminhamento do parecer 
à Mesa do Congresso Nacional, a partir 
do término do prazo anterior;

Até 27/9 prazo para sistematização das decisões 
do Plenário do Congresso Nacional e ge-
ração dos autógrafos, a partir da aprova-
ção do parecer pelo Congresso Nacional.

 O Parecer Prévio será publicado em suplemen-
to ao Diário do Senado Federal de 21 de junho do 
corrente.

À Secretaria de Expediente, para comunicação à 
Câmara dos Deputados e posterior envio das matérias 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização –  CMO.

Publique-se. 
Em 1°-8-12.–  Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Oficio n° 267 (CN)

Brasília, 27 de junho de 2012

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

Assunto: Parecer n° 6, de 2012-CN.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que está publicado, 

em suplemento ao Diário do Senado Federal, de 19 
de junho do corrente, o Parecer n° 6, de 2012-CN, da 
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Pro-
visória n° 568, de 2012, concluindo favoravelmente à 
Medida Provisória, quanto aos pressupostos constitu-
cionais de relevância e urgência e quanto ao mérito, 
nos termos do Projeto de Lei de Conversão n° 14, de 
2012, apresentado e encaminhado a essa Casa.

Atenciosamente, –  Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.

SF –  20-6-2012

14 horas

A Presidência comunica que está publicado, em 
suplemento ao Diário do Senado Federal, de 19 de 
junho do corrente, o Parecer n° 6, de 2012-CN, da Co-
missão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória 
n° 568, de 2012, concluindo favoravelmente à Medida 
Provisória, quanto aos pressupostos constitucionais de 
relevância e urgência e quanto ao mérito, nos termos 
do projeto de lei de conversão apresentado.

O Projeto de Lei de Conversão n° 14, de 2012, 
foi encaminhado à Câmara dos Deputados.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se.
1°-8-12 –  Deputado Marco Maia, Pre-

sidente.
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Ofício n° 268 (CN)

Brasília, 27 de junho de 2012

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

Assunto: Projeto de Lei n° 16, de 2012-CN.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi lida, na 

sessão do Senado Federal realizada em 19 de junho 
do corrente ano, a Mensagem n° 64, de 2012-CN (n° 
252, de 2012, na origem), da Senhora Presidente da 
República, encaminhando o Projeto de Lei n° 16, de 
2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Inte-
gração Nacional, crédito suplementar no valor global 
de R$93.045.987,00 (noventa e três milhões, quarenta 
e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente”, tendo sido a matéria despachada à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calen-
dário para a tramitação do projeto.

Atenciosamente, –  Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.

 
SF –  19-6-2012

14 horas

A Presidência recebeu da Excelentíssima Se-
nhora Presidente da República a Mensagem n° 64, de 
2012-CN (n° 252, de 2012, na origem), encaminhan-
do o Projeto de Lei do Congresso Nacional n° 16, de 
2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Inte-
gração Nacional, crédito suplementar no valor global 
de R$93.045.987,00 (noventa e três milhões, quarenta 
e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente”.

Nos termos do art. 112 da Resolução n° 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação do projeto:

Leitura: 19-6-2012

Até 24/6 prazo para publicação e distribuição de 
avulsos;

até 2/7 prazo para apresentação de emendas;

até 7/7 prazo para publicação e distribuição de 
avulsos das emendas apresentadas; e

até 5/8 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e enca-
minhamento do parecer da CMO à Mesa 
do Congresso Nacional.

O projeto vai à Comissão. Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização.

A matéria será publicada em avulsos e no Diá-
rio do Senado Federal, de 20 de junho do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se. 
Em 1°-8-12.–  Deputado Marco Maia, 

Presidente.

 
Ofício n° 271 (CN)

Brasília, 27 de junho de 2012

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

Assunto: Avisos nos 14 e 15, de 2012-CN.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidên-

cia autuou, por solicitação do Presidente da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
os seguintes avisos:

–  Aviso n° 14, de 2012-CN (n° 645-Se-
ses-TCU-Plenário/2012, na origem), do Pre-
sidente em exercício do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando ao Congresso Nacional 
cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso n° TC 015.532/2011-9; e

–  Aviso n° 15, de 2012-CN (n° 465-Se-
ses-TCU-Plenário/2012, na origem), do Pre-
sidente do Tribunal de Contas da União, en-
caminhando ao Congresso Nacional cópia do 
Acórdão proferido nos autos do processo n° 
TC 004.514/2012-2.

As matérias, publicadas em avulsos e no Diário 
do Senado Federal, de 26 de junho do corrente ano, 
retomam à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calen-
dário para a tramitação da matéria.

Atenciosamente, –  Senador José Sarney, Pre-
sidente do Congresso Nacional.
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A Presidência autuou, por solicitação do Presi-
dente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização, os seguintes avisos:

–  Aviso n° 14, de 2012-CN (n° 645-Se-
ses- TCU-Plenário/2012, na origem), do Pre-
sidente em exercício do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando ao Congresso Nacional 
cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso n° TC 015.532/2011-9; e

–  Aviso n° 15, de 2012-CN (n° 465-Se-
ses-TCU-Plenário/2012, na origem), do Pre-
sidente do Tribunal de Contas da União, en-
caminhando ao Congresso Nacional cópia do 
Acórdão proferido nos autos do processo n° 
TC 004.514/2012-2.

Nos termos do art. 120 da Resolução n° 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação das matérias: 

Leitura: 25-6-2012

Até 30/6 prazo para distribuição matéria;

até 15/7 prazo para relatório; publicação e dos 
avulsos da apresentação de relatório;

até 3/8 prazo para apresentação de emendas 
ao relatório; e

até 10/8 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e en-
caminhamento do parecer da CMO à 
Mesa do Congresso Nacional.

As matérias serão publicadas em Avulsos e no 
Diário do Senado Federal, de 26 de junho do corrente.

Os Avisos retornam à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se.
 Em 1°-8-12.–  Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Oficio no 284 (CN)

Brasília, 2 de julho de 2012

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

Assunto: Mensagem nos 66 a 70, de 2012– CN

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidên-

cia recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da 

República as Mensagens nos 66 a 70, de 2012– CN 
(nos 292 a 296, de 2012, na origem), encaminhando 
ao Congresso Nacional os seguintes Projetos de Lei:

–  Projeto de Lei no 17, de 2012– CN, 
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor do Senado Federal, das Justiças Fede-
ral, Eleitoral e do Trabalho, da Presidência da 
República e do Ministério Público da União, 
crédito suplementar no valor global de R$ 
97.162.367,00 (noventa e sete milhões, cento 
e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e 
sete reais), para reforço de dotações constan-
tes da Lei Orçamentária vigente”;

–  Projeto de Lei no 18, de 2012– CN, 
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, crédito especial no valor de 
R$ 475.289.794,00 (quatrocentos e setenta e 
cinco milhões, duzentos e oitenta e nove mil, 
setecentos e noventa e quatro reais), para os 
fins que especifica”;

–  Projeto de Lei no19, de 2012– CN, 
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor de Encargos Financeiros da União, cré-
dito especial no valor de R$ 1.790.000.000,00 
(um bilhão, setecentos e noventa milhões de 
reais), para o fim que especifica”;

–  Projeto de Lei no 20, de 2012– CN, 
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, crédito suplementar no valor 
de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Or-
çamentária vigente”; e

–  Projeto de Lei no 21, de 2012– CN, 
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor dos Ministérios da Fazenda e do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, de 
Encargos Financeiros da União e de Opera-
ções Oficiais de Crédito, crédito suplementar 
no valor global de R$ 1.228.086.820,00 (um 
bilhão, duzentos e vinte e oito milhões, oiten-
ta e seis mil, oitocentos e vinte reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orça-
mentária vigente”.

A matéria, publicada em avulso e no Diário do 
Senado Federal de 30 de junho do corrente ano, vai 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calen-
dário para a tramitação da matéria.

Atenciosamente, –  Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.
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9 horas

A Presidência recebeu da Excelentíssima Se-
nhora Presidente da República as Mensagens nos 66 a 
70, de 2012– CN (nos 292 a 296, de 2012, na origem), 
encaminhando os seguintes Projetos de Lei do Con-
gresso Nacional:

–  Projeto de Lei no 17, de 2012– CN, 
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor do Senado Federal, das Justiças Fede-
ral, Eleitoral e do Trabalho, da Presidência da 
República e do Ministério Público da União, 
crédito suplementar no valor global de R$ 
97.162.367,00 (noventa e sete milhões, cento 
e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e 
sete reais), para reforço de dotações constan-
tes da Lei Orçamentária vigente”;

–  Projeto de Lei no 18, de 2012-CN, 
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, crédito especial no valor de 
R$ 475.299.794,00 (quatrocentos e setenta e 
cinco milhões, duzentos e oitenta e nove mil, 
setecentos e noventa e quatro reais), para os 
fins que especifica”;

–  Projeto de Lei no 19, de 2012– CN, 
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor de Encargos Financeiros da União, cré-
dito especial no valor de R$ 1.790.000.000,00 
(um bilhão, setecentos e noventa milhões de 
reais), para o fim que especifica”;

–  Projeto de Lei no 20, de 2012– CN, 
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, crédito suplementar no valor 
de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Or-
çamentária vigente”; e

–  Projeto de Lei n° 21, de 2012-CN, que 
“abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor 
dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, de En-
cargos Financeiros da União é de Operações 
Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor 
global de R$1.228.086.820,00 (um bilhão, du-
zentos e vinte e oito milhões, oitenta e seis mil, 
oitocentos é vinte reais), para reforço de dota-
ções constantes da Lei Orçamentária vigente”.

Nos termos do art. 112 da Resolução n° 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação dos projetos:

Leitura: 29-6-2012

Até 4/7 prazo para publicação e distribuição 
de avulsos;

Até 12/7 prazo para apresentação de emendas;

Até 17/7 prazo para publicação e distribuição de 
avulsos das emendas apresentadas; e

Até 15/8 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO 
à Mesa do Congresso Nacional.

Os projetos vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

As matérias serão publicadas em avulsos e no 
Diário do Senado Federal de 30 de junho do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se.
1º-8-12 –  Deputado Marco Maia, Pre-

sidente.

Ofício nº 286 (CN)

Brasília, 2 de julho de 2012

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

Assunto: Avisos nos 16 e 17, de 2012-CN.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Presidên-

cia autuou, por solicitação do Presidente da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
os seguintes Avisos do Congresso Nacional:

–  n° 16, de 2012-CN (n° 376-Seses-TCU-
-Plenário/2012, na origem), do Presidente em 
exercício do Tribunal de Contas da União, en-
caminhando cópia do Acórdão proferido nos 
autos do processo n° TC 011.661/2011-9; e

–  n° 17, de 2012 (n° 406-Seses-TCU-
-Plenário/2012, na origem), do Presidente do 
Tribunal de Contas da União encaminhando 
cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso n° TC 007.437/2012-9.

As matérias, publicadas em Avulsos e no Diário 
do Senado Federal de 29 de junho do corrente ano, 
retornam à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calen-
dário para a tramitação das matérias.

Atenciosamente, –  Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.
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A Presidência autuou, por solicitação do Pre-
sidente Ida Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, os seguintes avisos:

–  Aviso n° 16, de 2012-CN (n° 376-Se-
ses-TCU-Plenário/2012, na origem), do Pre-
sidente em exercício do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando ao Congresso Nacional 
cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso n° TC 011.661/2011-9; e

–  Aviso n° 17, de 2012-CN (n° 406-Se-
ses-TCU-Plenário/2012, na origem), do Presiden-
te do Tribunal de Contas da União, encaminhando 
ao Congresso Nacional cópia do Acórdão profe-
rido nos autos do processo n° TC 007.437/2012-
9. Nos termos do art. 120 da Resolução n° 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário 
para tramitação das matérias:

Leitura: 28-6-2012

Até 3/7 prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos da matéria;

Até 1°/8 prazo para apresentação de relatório;

Até 8/8 prazo para apresentação de emendas 
ao relatório; e

Até 15/8 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e en-
caminhamento do parecer da CMO à 
Mesa do Congresso Nacional.

As matérias serão publicadas em avulsos e no 
Diário do Senado Federal de 29 de junho do corrente.

Os avisos retornam à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se.
1º-8-12 –  Deputado Marco Maia, Pre-

sidente.

Ofício no 287 (CN)

Brasília, 2 de julho de 2012

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

Assunto: Aviso no 18, de 2012-CN

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidên-

cia recebeu do Senhor Ministro de Estado da Fazenda o 
Aviso no 18, de 2012-CN (no 207/MF/2012, na origem), 
encaminhando ao Congresso Nacional o Relatório de 

Desempenho do Fundo Soberano do Brasil –  FSB, 
referente ao primeiro trimestre de 2012.

A matéria, publicada no Diário do Senado Fe-
deral de 29 de junho do corrente ano, vai ao exame 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calen-
dário para a tramitação da matéria.

Atenciosamente, –  Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.

 
SF _ 28-6-2012

14 horas

A Presidência recebeu do Senhor Ministro de Es-
tado da Fazenda o Aviso no 18, de 2012-CN (no 207/
MF/2012, na origem), encaminhando ao Congresso Na-
cional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano 
do Brasil _ FSB, referente ao primeiro trimestre de 2012.

Nos termos do art. 120 da Resolução no 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 28-6-2012

Até 3/7 prazo para publicação e distribuição 
da matéria;

Até 1o/8 prazo para relatório; publicação e dos 
avulsos da apresentação de relatório;

 Até 8/8 prazo para apresentação de emendas 
ao relatório; e

Até 15/8 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e en-
caminhamento do parecer da CMO à 
Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 29 de junho do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se. 
Em 1o-8-12. –  Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Ofício no 290 (CN)

Brasília, 5 de julho de 2012

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

Assunto: Aviso no 19, de 2012– CN.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Presi-

dência autuou, por solicitação do Presidente da 



Agosto de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 27617 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, o Aviso no 19, de 2012– CN (no 
796-Seses-TCU-Plenário/2012, na origem), do Pre-
sidente do Tribunal de Contas da União, encami-
nhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão 
no 1.622, de 2012.

A matéria, publicada em Avulsos e no Diário do 
Senado Federal de 5 de julho do corrente ano, retoma 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calen-
dário para a tramitação da matéria.

Atenciosamente, –  Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.

 
SF –  4-7-2012

14 horas

A Presidência autuou, por solicitação do Pre-
sidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, o Aviso no 19, de 2012– CN 
(no 796-Seses-TCU-Plenário/2012, na origem), do 
Presidente do Tribunal de Contas da União, encami-
nhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão no 
1.622, de 2012.

Nos termos do art. 120 da Resolução no 1, de 
2006– CN, fica estabelecido o seguinte calendário 
para tramitação da matéria:

Leitura: 4-7-2012

até 9/7 prazo para publicação e distribuição 
dos avulsos da matéria;

até 7/8 prazo para apresentação de relatório;

até 14/8 prazo para apresentação de emendas 
ao relatório; e

até 21-8 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO 
à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada em Avulsos e no Diário 
do Senado Federal de 05 de julho do corrente.

O aviso retorna à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se. 
Em 1o-8-12. –  Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Ofício nº 313 (CN)

Brasília, 19 de julho de 2012

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

Assunto: Aviso no 812-GP-TCU, de 2012.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presi-

dência recebeu o Aviso no 812-GP-TCU, de 2012, na 
origem, do Senhor Presidente do Tribunal de Contas 
da União, informando a constatação de indício de ir-
regularidades graves na obra que menciona.

A matéria, publicada no Diário do Senado Fe-
deral de 10 de julho do corrente ano, vai à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Atenciosamente, –  Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.

SF –  9-7-2012

14 horas

A Presidência comunica ao Plenário que rece-
beu, do Presidente do Tribunal de Contas da União, o 
Aviso no 812-GP-TCU, de 2012, na origem, informando 
a constatação de indício de irregularidades graves na 
obra que menciona.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 10 de julho do corrente.

O aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Aviso no 812-GP/TCU

Brasília, 9 de julho de 2012

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Brasília –  DF

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Em cumprimento ao disposto no caput do art. 96 da 
Lei no 12.465, de 12 de agosto de 2011 (LDO 2012), infor-
mo a Vossa Excelência que, no decorrer das fiscalizações 
realizadas pelo Tribunal de Contas da União, foram cons-
tatados indícios de irregularidade grave na seguinte obra:

• Construção das tubovias do Comperj 
(Processo no TC-006.576/2012-5).
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Por oportuno, esclareço que o relatório de audito-
ria do mencionado empreendimento poderá ser objeto 
de consulta no endereço eletrônico (www.tcu.gov.br). 
O acesso às informações será permitido apenas para 
os usuários portadores de senha, conforme procedido 
no exercício passado.

Para tanto, informo que a operacionalização do 
processo de concessão ou atualização de senhas po-
derá ser realizada pelo contato da área de informática 
do Congresso Nacional com a Secretaria de Infraes-
trutura de Tecnologia da Informação (SETIC) deste Tri-
bunal e que a referida página será atualizada de forma 
a conter as deliberações que vierem a ser proferidas 
em decorrência das auditorias.

Por fim, registro que esta Corte de Contas en-
contra-se à disposição de Vossa Excelência para os 
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente, –  Benjamin Zymler, Presi-
dente.

Publique-se. 
Em 1°-8-12. –  Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Ofício no 316 (CN)

Brasília, 19 de julho de 2012

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

Assunto: Prorrogação de prazo de funcionamento 
de CPMI

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presi-

dência recebeu requerimento solicitando a prorroga-
ção do prazo de funcionamento da Comissão Mista 
de Inquérito, criada pelo Requerimento no 4, de 2011, 
do Congresso Nacional, destinada a “investigar a si-
tuação de violência contra a mulher no Brasil e apurar 
denúncias de omissão por parte do poder público com 
relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei 
para proteger as mulheres em situação de violência”.

O requerimento contém o número regimental de 
subscritores e está publicado no Diário do Senado 
Federal de 17 de julho do corrente ano.

Atenciosamente, –  Senador José Sarney, Pre-
sidente da Mesa do Congresso Nacional.

Publique-se.
Em 1o-8-12. –  Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Of. n° 104/GAB

Brasília, 31 de julho de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

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

para indicar como titular o Deputado Policarpo (PT/DF) 
na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público –  CTASP.

Atenciosamente, –  Deputado Jilmar Tatto, Líder 
da Bancada na Câmara.

Defiro. Publique-se. 
Em 31-7-12. –  Deputado Marco Maia, 

Presidente.

 
Of. no 105/GAB

Brasília, 31 de julho de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

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

para indicar como suplente o Deputado Policarpo (PT/
DF) na Comissão de Turismo e Desporto –  CTD.

Atenciosamente, –  Deputado Jilmar Tatto, Líder 
da Bancada na Câmara.

Defiro a indicação do Deputado Policar-
po como suplente da Comissão de Turismo e 
Desporto em substituição ao Deputado Pepe 
Vargas. Publique-se.

Em 31-7-12. –  Deputado Marco Maia, 
Presidente.

 
Ofício no 327-L-Democratas/2012

Brasília, 1o de agosto de 2012

Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que estarei ausente 

dos trabalhos desta Casa nos dias 1o e 2 de agosto, 
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oportunidade em que assumirá a Liderança do Demo-
cratas o Vice-Líder Deputado Ronaldo Caiado.

Respeitosamente, –  Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do Democratas.

Publique-se. 
Em 1o-8-12. –  Deputado Marco Maia, 

Presidente.

Ofício Líder no 213/2012

Brasília, 1o de julho de 2012

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

Assunto: Indicação de Líder Substituto

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente e em conformi-

dade com o § 1o do art. 9o do RICD, indico o Deputado 
Pastor Marco Feliciano (PSC/SP) para me substituir, 
como Líder do Partido Social Cristão, durante o período 
de 30 de junho a 3 de julho do corrente ano.

Sendo o que tinha para o momento, na oportuni-
dade reitero meus protestos de elevada consideração.

Respeitosamente, –  Deputado André Moura, 
Líder do PSC.

Publique-se. 
Em 1o-8-12. –  Deputado Marco Maia, 

Presidente.

 
Brasília, 19 de julho de 2012

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Declara impossibilidade de assumir man-
dato parlamentar

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, acuso o recebimento do te-

legrama em que V. Exa me convoca para assumir, na 
qualidade de suplente, mandato de Deputado Fede-
ral pelo Rio de Janeiro, declaro-me impossibilitado de 
assumir tal representação, nos termos do artigo 241, 
§ 1o, do RICD.

Sirvo-me do ensejo para, como sempre, renovar 
protestos de estima e consideração por esta Casa e 
por seu Presidente, reafirmando o empenho do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, cujas responsabilidades 

de dirigir exerço, em cooperar com o Poder Legislativo 
para afirmação dos direitos do povo brasileiro.

Respeitosamente, –  Deputado Carlos Daudt 
Brizola, PDT/RJ.

Publique-se, nos termos do artigo 241, 
§ 1°, do RICD. Após, convoque-se o suplente 
seguinte. Ao Senhor Diretor-Geral. 

Em 19-7-12. –  Deputado Marco Maia, 
Presidente.

Ofício s/nº/2012

Brasília, 1º de agosto 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 Depu-
tado Federal, na qualidade de Suplente, pelo Estado 
do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 56, § 1°, da 
CF, a partir desta data.

Respeitosamente, –  Deputado Dilson Malheiros 
Drumond, PDT/RJ.

Publique-se, nos termos do artigo 56, § 
1°, da CF. Ao Senhor Diretor-Geral. 

Em 1º-8-12. –  Deputado Marco Maia, 
Presidente.

Ofício n° /2012

Brasília, 25 de julho de 2012

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

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 56, inciso I, da Constituição 

Federal, c/c artigo 235, inciso IV, do RICD, comunico a Vossa 
Excelência o meu afastamento do mandato de Deputado 
Federal, a partir de 25 de julho de 2012, a fim de exercer 
o cargo de Secretário de Habitação, Regularização e 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, em anexo 
publicação da nomeação no Diário do Distrito Federal.

Informo, ainda, que opto pela remuneração do 
mandato de Deputado Federal, de acordo com o arti-
go 56, § 3°, da Constituição Federal.

Atenciosamente, –  Deputado Magela, PT/DF.
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Termo de Compromisso e Posse que 
assina o Senhor Geraldo Magela Pereira, 
nomeado para exercer o cargo de Secretário 
de Estado, da Secretaria de Estado de Ha-
bitação, Regularização e Desenvolvimento 
Urbano do Distrito Federal.

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2012, 
perante Sua Excelência o Senhor Nelson Tadeu Fili-
ppelli, Vice-Governador no exercício do cargo de Go-
vernador do Distrito Federal, compareceu o Senhor 
Geraldo Magela Pereira, nomeado conforme decreto 
de 13 de julho de 2012, publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal, Ano XLIII n° 139, de 16 de julho de 
2012, para exercer o cargo de Natureza Política, Sím-
bolo CNP-03, de Secretário de Estado, da Secretaria 
de Estado de Habitação, Regularização e Desenvol-
vimento Urbano do Distrito Federal. e, após prestar o 
compromisso de ser exato no cumprimento de seus 
deveres e atribuições, foi declarado empossado pelo 
que se lavrou o presente Termo por ambos assinado, 
apresentou Declaração de Bens, que fica arquivada no 
Núcleo de Recursos Humanos da Secretaria de Es-
tado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento 
Urbano do Distrito Federal. –  Nelson Tadeu Filippelli, 
Governador do Distrito Federal, em exercício –  Geral-
do Magela Pereira, Secretário de Estado.

Considere-se afastado, a partir da comu-
nicação feita à Câmara dos Deputados, em 25 
de julho de 2012, às 16h45min, nos termos 
do artigo 56, inciso I e § 3° da CF, c/c o artigo 
235, inciso IV, do RICD. Após, convoque-se o 
respectivo suplente. Ao Senhor Diretor-Geral. 
Publique-se. 

Em 25-7-12. –  Deputada Rose de Frei-
tas, Presidenta da Câmara dos Deputados, 
em exercício.

 
Brasília, de julho de 2012

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Aceita reassumir o mandato parlamentar

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, 

comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de 
Deputado Federal, na qualidade de Suplente, pelo 

Distrito Federal, nos termos do art. 56, § 1°, da CF, 
c/c o art. 241, inciso II, do RICD, a partir desta data.

Respeitosamente, –  Deputado Policarpo, PT/DF.

Publique-se, nos termos do art. 56, § 
1°, da CF, c/c o art. 241, inc. II, do RICD. Ao 
Senhor Diretor-Geral. 

Em 25-7-12. –  Deputada Rose de Frei-
tas, Presidenta da Câmara dos Deputados, 
em exercício.

Ofício s/nº/2012

Brasília, 13 de julho de 2012

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Reassunção ao mandato parlamentar.

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, 

comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de De-
putado Federal, na qualidade de Suplente, pelo Estado 
de São Paulo, nos termos do art. 56, § 1°, da CF, c/c o 
art. 241, inciso II, do RICD, a partir desta data.

Respeitosamente, –  Deputado Silvio Torres.

Publique-se, nos termos do art. 56, § 
1°, da CF, c/c o art. 241, inc. II, do RICD. Ao 
Senhor Diretor-Geral. 

Em 18-7-12. –  Deputado Marco Maia, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Pas-
sa-se ao

IV –  PEQUENO EXPEDIENTE

Conforme resolução da Mesa, a primeira meia 
hora é destinada aos pronunciamentos dados como 
lidos ou de 1 minuto. Abriremos uma exceção ao ilus-
tre Deputado Celso Maldaner, que será chamado ime-
diatamente.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Jonas 
Donizette.

O SR. JONAS DONIZETTE (PSB-SP. Sem revisão 
do orador.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
nesta primeira sessão, em que reabrimos os trabalhos, 
quero falar do apoio que temos dado ao trabalho da 
Presidenta Dilma, da MP sobre o Plano Brasil Maior, 
que aprovamos, e do trabalho que fiz, enquanto Presi-
dente da Comissão de Turismo e Desporto, principal-
mente quanto à desoneração da folha de pagamento 
para setores que empregam bastante mão de obra.
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Nós conseguimos isto: conseguimos reverter 
toda a carga tributária para um percentual pequeno 
pago sobre a folha de pagamento, de faturamento da 
empresa –  no caso, por exemplo, de empresas de call 
center e hotelaria, atividades em que, na minha cidade, 
Campinas, dezenas de milhares de pessoas trabalham.

É isto o que nós temos de fazer: baratear os 
custos da folha de pagamento e garantir o emprego 
do trabalhador, principalmente neste momento de de-
semprego no mundo.

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem 

revisão do orador.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, eu quero encaminhar um manifesto do Mo-
vimento União Brasil Caminhoneiro, uma cópia da ata 
do que foi ontem acertado –  felizmente, entramos num 
bom acordo com o Ministro dos Transportes –  e um 
pronunciamento como lido. 

Entre as reivindicações da categoria estão a cria-
ção de pontos de apoio seguros e adequados para os 
caminhões pararem e a não alteração de carta frete 
para cartão frete, já que não existem pontos de saques 
nem onde trocar o cartão. Na nossa região, no extremo 
oeste de Santa Catarina, os transportadores não têm 
onde trocar o cartão.

Segundo os caminhoneiros, com a nova regra, 
um motorista custará o dobro, e o caminhão não vai 
trabalhar nem a metade do que trabalha atualmente. 
Portanto, temos de fazer uma reflexão sobre essas leis, 
porque elas irão inviabilizar os pequenos caminhoneiros.

Parabéns a eles pela sensibilidade de fazer um es-
tudo em que todos os detalhes poderão ser acertados.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma si-
tuação preocupante tomou conta de todo o País nos 
últimos dias, trazendo prejuízos a diversos setores 
produtivos. Com a entrada em vigor da nova legisla-
ção trabalhista para os caminhoneiros, a categoria 
se viu obrigada a cruzar os braços para pedir a sua 
reformulação. Ontem, após reunião entre o Ministro 
dos Transportes, Paulo Passos, e representantes dos 
caminhoneiros, o Governo cedeu, e os grevistas deci-
diram suspender bloqueios em estradas, que estavam 
paralisando o transporte de mercadorias no País. Mas 
esta situação ainda está longe de ser resolvida, e é 
preciso sensibilidade para ouvir e acatar as reivindi-
cações do setor. 

Com a nova lei, os transportadores têm que ter 
um descanso de 30 minutos a cada 4 horas de traba-
lho e um descanso diário de 11 horas contínuas, o que 
encarece os custos de transporte e eleva o tempo dos 
trajetos, diminuindo a produtividade. 

Os representantes dos caminhoneiros são con-
trários a esse formato, apesar de defenderem a regu-
lamentação. Para eles, há problemas operacionais. 
Dentre as reivindicações da categoria, estão a cria-
ção de pontos de apoio seguros e adequados para os 
caminhões pararem e a não alteração de carta frete 
para cartão frete, já que não existem pontos de saques 
e nem onde trocar o cartão. Segundo os caminhonei-
ros, com a nova regra, um motorista custará o dobro 
e o caminhão não vai trabalhar nem a metade do que 
trabalha atualmente. 

Outro descontentamento foi provocado pela 
ação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, 
ao permitir a entrada de veículos que não poderiam 
estar operando com frete no Brasil. Uma alteração 
feita na legislação permitiu a entrada deles, gerando 
uma concorrência desleal e jogando o frete rodoviá-
rio a valores que não cobrem nem mesmo os custos 
da viagem. 

Na reunião de ontem, o Governo cedeu em três 
pontos da pauta de reivindicação dos caminhoneiros, 
que tinha um total de 12 itens, e acenou com a possi-
bilidade de flexibilizar a lei. Para acabar com a greve, 
o Governo decidiu dar mais 30 dias de fiscalização 
educativa (sem multa) em relação à jornada dos ca-
minhoneiros. Nesse período, será aberta uma mesa 
de negociação entre representantes dos governos e 
dos trabalhadores para discutir propostas. O Minis-
tro disse que, se for o caso, pode fazer alterações 
na legislação. 

Os outros dois pontos que o Governo atendeu 
foram: a paralisação de novos registros para transpor-
tadores; e a igualdade de condições entre pequenos 
e grandes transportadores na hora de fazer o registro 
eletrônico do pagamento dos fretes. 

Mas é preciso ir além. As leis são feitas para me-
lhorar a vida dos trabalhadores, e não para prejudicar 
sua atividade. Por isso, peço o empenho de todos na 
busca por uma lei que seja passível de ser cumprida 
e que não impacte demasiadamente nos custos das 
empresas. 

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
ORADOR
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Mauro Benevides. 
(Pausa.)

Por motivos superiores, terei de me ausentar 
agora. Passarei a Presidência ao ilustre Deputado 
Nelson Marquezelli, Procurador-Geral da instituição. 
Daqui a uma hora, estarei de volta do exame de vista 
que vou fazer.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem 
revisão do orador.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

putados, o País vivencia, em todos os seus quase 
5.600 Municípios, um clima de euforia democrática, 
com os candidatos a Prefeito, Vice e Vereadores em 
plena campanha, albergados nas numerosas legendas 
que compõem a nossa estrutura multipartidária, com 
mais de 30 agremiações registradas no TSE –  órgão 
que tem a presidi-lo a preclara Ministra Cármen Lúcia.

No meu Estado, coube ao Desembargador Ade-
mar Mendes Bezerra, uma das mais respeitadas figu-
ras de nossa Magistratura, dirigir a Corte local, tendo 
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como Vice a Desembargadora Iracema do Vale, além 
dos demais componentes, todos cônscios de suas res-
ponsabilidades em propiciar clima de tranquilidade e 
de respeito às diretrizes éticas inflexíveis, constantes 
da legislação em vigor.

Além disso, este ano, o TRE estará completando 80 
anos de profícua existência, havendo sido o seu primeiro 
Presidente o Desembargador Faustino de Albuquerque e 
Sousa, ilustre filho de Pacatuba, posteriormente alçado 
ao Governo do Estado, na fase de reconstrução institu-
cional, após a ditadura getuliana e sob os auspícios da 
vitória aliada na Segunda Guerra Mundial.

Eleito na legenda da União Democrática Nacio-
nal, teve como competidor o General Onofre Muniz 
Gomes de Lima, da facção pessedista, num confron-
to que sinalizou, naquela ocasião, o nosso reencontro 
com o exercício pleno das prerrogativas democráticas. 

Anos depois, despontava, em 1974, a primeira 
mulher a comandar o TRE, a ínclita Desembargado-
ra Auri Moura Costa, que comandou o pleito daquela 
época, quando me elegi, pela primeira vez, Senador 
da República, na mais fascinante competição de minha 
já longa trajetória na vida pública do País.

Não fora a sua autoridade incontestada, a com-
petição teria sofrido distorções capazes de desca-
racterizar a tendência popular, sobretudo com uma 
estratégica greve de transporte coletivo, o que dificul-
taria, na capital, o deslocamento do eleitorado para as 
respectivas secções, já que os ônibus mantinham-se, 
criminosamente, retidos nas garagens respectivas, à 
falta de motoristas, numa estratégia para impedir o 
deslocamento dos que buscavam alcançar, em tempo 
hábil, as secções eleitorais.

A ela coube determinar a ocupação do transporte 
coletivo por equipes da nossa milícia, numa normali-
zação pronta e eficaz, que ensejou o deslocamento 
dos votantes para o cumprimento do dever cívico de 
escolher os seus respectivos candidatos ao Senado, 
Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

Com este registro, homenageio o Tribunal Regio-
nal Eleitoral e todos quantos o integraram ao longo do 
tempo, defendendo a legitimidade das competições 
travadas dentro dos cânones legais, nessas oito déca-
das de exemplar desempenho institucional, cumpridas 
a Constituição e as leis do País.

Amanhã, Sr. Presidente, o Tribunal realizará uma 
sessão solene para registrar o evento, naturalmente 
dando a ele a devida expressão e um significado histó-
rico. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará foi sempre 
uma Casa que aplicou rigidamente os princípios cons-
tantes da legislação pertinente em todas as épocas, 
desde a sua origem, em 1932, até os dias de hoje, 
agora sob a Presidência do Desembargador Ademar 
Mendes Bezerra.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Bene‑
vides, o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Nelson Marquezelli, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

 O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) –  
Concedo a palavra ao Deputado Ademir Camilo.

O SR. ADEMIR CAMILO (PSD-MG. Sem revisão 
do orador.) –  Sr. Presidente Nelson Marquezelli, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna, hoje, dividir com 
os senhores uma grande preocupação: a difícil crise 
que enfrentam os policiais federais em todo o Brasil. 
Há pelo menos 2 anos, eles trilham um longo caminho 
numa negociação com o Governo Federal, que, infe-
lizmente, até hoje não resultou em qualquer avanço. 

Esses homens e mulheres que têm a mais pro-
funda confiança do povo brasileiro, que se esmeram 
em operações arriscadas, para preservar a segurança, 
combater a corrupção, o tráfico de drogas e de armas, 
e para resguardar a tranquilidade da nossa gente, estão 
se sentindo desamparados e sem perspectiva de futuro.

O que os agentes, escrivães e papiloscopistas 
querem é respeito e dignidade. Eles lutam pelo reco-
nhecimento das suas funções, pela reestruturação 
das suas carreiras profissionais e pelo reequilíbrio 
nos seus ganhos.

Diante da insensibilidade do Governo, eles deci-
diram, em assembleia, fazer uma greve nacional. Caso 
nada aconteça até a semana que vem, eles devem 
parar em todo o Brasil, a partir de terça-feira.

Então, senhores e senhoras, eu faço aqui um 
apelo aos nossos dirigentes do Governo: reflitam so-
bre essa situação e não permitam que a insegurança 
agrave ainda mais o já instável clima que estamos vi-
vendo hoje no Brasil.

Em nome do meu partido, da União Geral dos 
Trabalhadores de Minas Gerais, da Vice-Presidência 
da União Geral dos Trabalhadores nacional e dos 
trabalhadores da Polícia Federal de todo o Brasil, eu 
peço: vamos tratar a Polícia Federal com mais respeito. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente Nelson 
Marquezelli.

Muito obrigado. 
 O SR. SANDRO ALEX (Bloco/PPS-PR. Sem re-

visão do orador.) –  Sr. Presidente, através do nosso 
trabalho parlamentar juntamente com os companhei-
ros da Comissão de Ciência e Tecnologia, este Poder 
conseguiu uma importante vitória para a população 
brasileira, no que diz respeito à melhoria da qualidade 
dos serviços de telefonia móvel no País, pois uma de-
cisão da ANATEL determinou a suspensão da venda 
de chips das operadoras.

Em audiência pública e debates na Comissão 
de Ciência e Tecnologia, nós fizemos uma cobrança, 
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mostrando a deficiência no setor e exigindo da ANA-
TEL qualidade mínima dos serviços. Portanto, vamos 
continuar a cobrança, para que possamos assegurar 
medidas capazes de trazer melhoria à telefonia móvel. 

Este é o nosso papel: fiscalizar, fazer leis.
Muito obrigado.
O SR. MARLLOS SAMPAIO (PMDB-PI. Sem 

revisão do orador.) –  Sr. Presidente, gostaria de co-
municar oficialmente a esta Casa, para conhecimento 
dos Deputados Federais, que, neste último sábado, a 
judoca Sarah Menezes, natural de Teresina, no Piauí, 
ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.

Temos que reverenciar, através deste Poder Le-
gislativo, a vitória importantíssima dessa brasileira, 
piauiense e teresinense –  portanto, do meu Estado – 
, que conquistou a primeira medalha de ouro do judô 
piauiense. 

Quero ressaltar, Sr. Presidente, que foi uma vitória 
quase que exclusivamente dela e da sua equipe, pois 
o Governo do Piauí, nos últimos tempos, jamais deu 
a devida atenção ao esporte piauiense. No Piauí, não 
dispomos de equipamentos esportivos adequados nem 
mesmo para sediar os Jogos Escolares Brasileiros. 

Faço aqui essa ressalva, pois, desde o início do 
meu mandato, venho reivindicando melhoria dos equi-
pamentos e ginásios esportivos no Piauí, bem como 
equipamentos adequados para todas as modalidades 
do esporte. 

Essa vitória mostra que o Piauí tem excelência e 
tem valores a serem revelados, que ainda melhor po-
dem representar o Brasil em 2016, no Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, essa vitória é um fato importan-
te, pois Sarah Menezes é uma menina de 22 anos. Eu 
gostaria que V.Exa. me desse mais 1 minuto e auto-
rizasse que este pronunciamento fosse registrado no 
programa A Voz do Brasil e nos meios de comunicação 
desta Casa, inclusive com a foto da judoca, dando-lhe 
um destaque especial. 

O Piauí é discriminado, Sr. Presidente; em tudo 
o que se fala do Piauí, não se dá o devido destaque, 
por isso venho aqui fazer este registro. Uma medalha 
de ouro foi conquistada para o Brasil, mas a isso não 
se dá a devida importância nos meios de comunica-
ção, nos principais jornais e televisão. Se fosse uma 
carioca, se fosse uma paulista, se fosse uma baiana, 
estariam dando a devida atenção. 

Portanto, vamos respeitar o Piauí, vamos respei-
tar essa judoca piauiense, natural de Teresina, e va-
mos dar a devida atenção a esse fato, Sr. Presidente.

 O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) –  Sr. Presidente, quero parabenizar a atle-
ta piauiense, que é nordestina, pela medalha de ouro.

Também parabenizo a ANATEL pela medida que 
tomou, apesar de tardiamente –  porque foi tardiamen-
te. As empresas de telecomunicações são campeãs 
em reclamações, são campeãs em insatisfação, são 
campeãs em prestação de serviço inadequado e de 
má qualidade para o povo brasileiro.

Já apresentamos dois projetos de lei nesta Casa, 
que regulamentam a questão da telecomunicação. 
Um deles facilita o cancelamento das contas, o que 
é uma dificuldade, Deputado Paulo Feijó. Na hora de 
comprar, eles lhe vendem o céu, mas, para cancelar, 
é um inferno. Portanto, nós apresentamos um projeto 
de lei que facilita o cancelamento.

O outro projeto de lei determina que a operadora 
terá de operar em toda a área do Município e não ape-
nas na sede, como é atualmente, quando os distritos 
não são servidos.

Então, quero parabenizar a ANATEL pela medida 
que tomou, suspendendo a venda de chips pelas com-
panhias telefônicas em locais onde elas não prestam 
serviço adequado.

Finalmente, faço um apelo aos meus colegas. Eu 
estou em campanha para Prefeito de Jacobina, mas 
vim aqui para votar as Medidas Provisórias nºs 565 e 
569 pelo que elas representam. Elas trarão um alívio 
ao povo nordestino, pois concedem crédito e ampliam 
o prazo para negociação da sua dívida. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 

revisão do orador.) –  Sr. Presidente, eu queria aqui 
hipotecar solidariedade à Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, em razão de uma liminar obtida pelo Mi-
nistério Público, lamentável, concedida pela Justiça, 
impedindo a Polícia Militar de atuar na Cracolândia.

É lamentável que, naquele estado de abandono, 
de degradação total, a Polícia Militar não possa fazer 
os seus trabalhos. E tenho certeza de que, ao mesmo 
tempo, vários policiais militares são abatidos, como on-
tem, no Capão Redondo, um que estava inclusive em 
atividade administrativa foi barbaramente assassinado. 

Quero deixar o meu registro aqui, em repúdio a 
essas atitudes contra a PM, e nossa solidariedade ao 
Comandante-Geral, Coronel Roberval Ferreira Fran-
ça, dizendo que tem de haver essa luta mesmo, esse 
empenho, essa garra, essa determinação. Para que 
possamos melhorar a questão da segurança pública, 
é fundamental que possamos ter essa oportunidade 
de apoiar a nossa Polícia Militar.

Conte, Coronel Roberval, com o nosso apoio 
daqui da tribuna da Câmara e com a nossa ação per-
manente aí em São Paulo.

Temos certeza de que a Polícia Militar faz um bri-
lhante trabalho. E passarão aqueles que certamente 
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querem agredir e aqueles que, ao invés de colaborar, 
só ficam atrapalhando a nossa gloriosa Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, a Polícia Tobias de Aguiar. 
Portanto, o nosso apoio e este nosso registro aqui da 
tribuna da Câmara.

Queria, Sr. Presidente, lamentar a perda da Profa. 
Zilda Halben Guerra, Presidente da APAMPESP, um 
grupo de professoras que luta muito pelas professoras 
do Estado de São Paulo e também do Brasil. Perde-
mo-la na semana passada, em razão de um acidente. 
É lamentável que não tenhamos mais a Profa. Zilda 
Halben Guerra.

Quero cobrar desta Casa que possamos votar, 
agora no mês de agosto, a alteração do fator previden-
ciário e o projeto de recuperação das perdas de apo-
sentadorias e pensões. Os aposentados não aguentam 
mais. É reclamação a todo dia e toda hora, e esta Casa 
tem que assumir a sua responsabilidade.

Obrigado, Sr. Presidente Nelson Marquezelli.
O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Sem revisão 

do orador.) –  Sr. Presidente, Nelson Marquezelli, Sras. 
e Srs. Deputados, venho atestar o meu apoio ao êxito 
do Governo da Prefeita Rosinha Garotinho no Municí-
pio de Campos, no Estado Rio de Janeiro.

A Prefeita Rosinha, apesar de ter tido um Governo 
um pouco conturbado, porque assumiu a administração 
de um Município praticamente abandonado, injustamen-
te foi afastada durante 7 meses, e isso comprometeu 
de maneira significativa o êxito desse Governo. Mas, 
apesar de tudo, foi o melhor Governo da história do 
Município de Campos. Nunca um governante fez tanto 
por aquela cidade como a Prefeita Rosinha Garotinho.

E foram sintetizados de maneira muito compe-
tente e exemplar todos os feitos do atual Governo, em 
todas as áreas. Os recursos dos royalties, quando bem 
aplicados, melhoram a qualidade de vida da população 
de maneira muito forte, e é o que estamos vendo no 
Município de Campos, um dos que mais geram em-
pregos no Brasil.

E o político que trabalha não precisa ter medo 
de eleição. O eleitor é sábio, ele reconhece. O Prefeito 
trabalhou, o governante trabalhou, na eleição o eleitor 
vai lá e corresponde. É o que vai acontecer no Muni-
cípio de Campos, uma vitória esmagadora da Prefeita 
Rosinha Garotinho, para fazer seu segundo Governo, 
que, com certeza, será um Governo de melhores re-
sultados ainda.

Então quero aqui parabenizar a Prefeita, a toda 
a sua equipe, e vamos trabalhar para sua reeleição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras 
e senhores aqui presentes; crianças, jovens, senhoras 
senhores e pessoas com deficiência que me ouvem, 
veem, e leem pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, 
Internet, pelas redes sociais e, inclusive, pela Língua 
Brasileira de Sinais –  LIBRAS, em particular os ilus-
tres cidadãos do meu Estado, Rio de Janeiro, a quem 
tenho o orgulho de aqui representar, no momento em 
que retornamos para mais um período legislativo, após 
breve recesso, renovo meu compromisso de colocar o 
meu quarto mandato de Deputado Federal à disposição 
dos Municípios do Norte Fluminense e, em especial, 
de Campos dos Goytacazes, cidade polo do norte do 
Estado do Rio de Janeiro e uma das novas fronteiras 
econômicas brasileiras.

Faço este registro, renovando a minha parceria 
com o Município de Campos dos Goytacazes, em tra-
balho que tenho a honra de desenvolver a partir da 
gestão da Prefeita Rosinha Garotinho, iniciada em 
2009, e que tem colocado Campos dos Goytacazes 
como uma referência nacional na gestão pública, pelos 
avanços que tem implementado em diferentes áreas, 
como as da saúde, educação, geração de empregos, 
habitação, urbanização e ação social.

Tenho orgulho de falar desta parceria, porque em 
outros mandatos como Deputado Federal sempre me 
ressenti da ausência em meu Município, Campos, de 
uma gestão capaz de fazer frente aos desafios locais 
e regionais, principalmente na preparação das bases 
para a expansão econômica e social tão desejada 
pela população.

Hoje, Campos deixou para trás um passado tris-
te, em que o Município era conhecido pelas gestões 
desastrosas, dos últimos 10 anos, que antecederam 
à administração da Prefeita Rosinha Garotinho. Esse 
passado já foi esquecido pela população, em face do 
volume de intervenções desenvolvidas pela Prefeita 
Rosinha Garotinho que transformaram para melhorar 
o Município em curtíssimo espaço de tempo, pouco 
mais de 3 anos.

É muito satisfatório e recompensador, Sr. Presi-
dente, quando um Parlamentar encontra comigo aqui 
em Brasília e pergunta sobre as ações de governo em 
Campos que estão mudando a qualidade de vida das 
pessoas e terminam sempre seus comentários dizendo 
que gostariam muito que em seu Estado, que em seu 
Município houvesse uma prefeita, uma administradora 
como Rosinha Garotinho, investindo maciçamente os 
recursos públicos em prol do interesse coletivo.
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Estudo da Secretaria Estadual de Desenvolvimen-
to Econômico, em parceria com o Anuário de Finanças 
Fluminenses, indica que Campos registrou um investi-
mento recorde entre os 92 Municípios fluminenses em 
áreas, por exemplo, como a saúde e a infraestrutura.

É preciso registrar, caros colegas de Parlamento, 
que Campos, uma cidade de médio porte, com menos 
de 500 mil habitantes, só perdeu em volume de aplica-
ção de recursos municipais para a capital fluminense, 
a cidade do Rio de Janeiro.

Com uma equipe dedicada a fazer o melhor em 
todas as áreas, a Prefeita Rosinha Garotinho conduz 
a administração a reconstruir o Município de Campos, 
que foi abandonado pelos gestores que a antecederam.

Na área de infraestrutura, a Prefeita Rosinha Ga-
rotinho coordena suas ações de forma a integrar os 
benefícios de seus programas de urbanização, podendo 
citar dois deles, o Morar e o Bairro Legal, que tem a 
capacidade de intervir fisicamente no Município, mas 
também de beneficiar e transformar a vida das pessoas.

O Morar Feliz é o maior programa habitacional 
do Brasil com uso exclusivo de recursos municipais e 
já entregou, em mais de 3 anos, mais de 5.400 mil ca-
sas populares já construídas e entregues, em bairros 
novos, totalmente urbanizados.

São casas que foram entregues para famílias 
que moravam em áreas de risco, como às margens 
de rodovias federais ou de rios e lagos. Não podem 
nem ser chamadas de casas populares, porque têm 
elevado padrão de qualidade, com laje, telhado cerâ-
mico, dois quartos, paredes texturizadas, em conjun-
tos com calçadas padronizadas, iluminação especial, 
projeto de paisagismo e de arborização, sendo que 
10% delas adaptadas para pessoas com necessida-
des especiais ou idosas.

O Bairro Legal promove a recuperação da infra-
estrutura local e muda para melhor a vida de milhares 
de famílias que antes viviam em áreas abandonadas, 
localidades que alagavam com chuvas, com ruas sem 
calçamento, sem calçadas ou praças e áreas de lazer 
e esportes.

Na saúde, Campos foi o primeiro Município do 
Brasil a incluir, gratuitamente, em seu calendário de 
imunização, a vacina contra a meningite, contra a He-
patite A e contra o vírus do HPV, maior causador de 
câncer de colo de útero.

Na saúde, é preciso dizer que Campos está ainda 
à frente de cidades de médio porte, ou mesmo capi-
tais, como o Rio de Janeiro, na oferta de leitos, graças 
aos investimentos extra-SUS realizados pela Prefeita 
Rosinha Garotinho, com repasses de verbas munici-
pais aos hospitais filantrópicos da cidade através da 
contratualização de vagas.

Na área de ação social, Campos é considerado 
modelo na implementação de programas municipais 
ou na condução de políticas públicas nacionais, e 
transfere renda e gera inclusão social como iniciativas 
pioneiras como a do Cheque Cidadão, para compra de 
gêneros alimentícios, com cada família recebendo um 
benefício de R$100.

Entre estas iniciativas ousadas e com inquestio-
nável resultado positivo, podemos citar ainda o Cartão 
Campos Cidadão, que implementou a passagem social 
a R$1. Hoje mais de 300 mil pessoas pagam apenas 
1 real pela tarifa de ônibus, independentemente da 
distância percorrida pelos ônibus, com o Município 
subsidiando a diferença da tarifa.

Ao concluir minha breve exposição, renovo mi-
nha estima de apreço e de respeito à Prefeita Rosinha 
Garotinho, pelo governo revolucionário que realiza em 
Campos, ao de seu Vice-Prefeito, Doutor Chicão.

Muito obrigado.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, volto a trazer ao debate o empreendimento 
de implantação da refinaria de petróleo Premium I, no 
Município de Bacabeira, interior do Maranhão, no intui-
to de convencer o Governo Federal a manter de forma 
inalterada o calendário anteriormente estabelecido de 
implantação da refinaria.

Embora a refinaria esteja incluída no plano de 
investimento do Governo Federal e seu valor seja 
relevante para a economia nacional, há rumores de 
que as obras podem ser suspensas ou sofrer atrasos 
significativos.

Segundo afirmação da Presidente da PETRO-
BRAS, Maria das Graças Silva Foster, a refinaria Pre-
mium I será de fato instalada no Maranhão. Os planos 
iniciais, entretanto, estão sendo reajustados para aten-
der aos mercados interno e externo.

Além de óleo pesado, previsto no plano original, 
a refinaria processará também óleo do pré-sal. O pro-
duto óleo diesel 10ppm deve responder por 55% da 
produção, seguido do combustível QAV (20,8%), nafta 
petroquímica (14,1%), GLP (4%), coque (3,8%) e óleo 
bunker (1,5%).

Há mais de 20 anos, venho ressaltando a ne-
cessidade de os órgãos estatais do setor proverem os 
meios de explorar e beneficiar o petróleo maranhense. 
Tempos em que somente o Sul e o Sudeste mereciam 
a atenção do Governo Federal.

Agora que, por iniciativa privada, jazidas de pe-
tróleo e de gás natural foram finalmente descobertas 
de três grandes acumulações de gás natural e uma 
significativa reserva de petróleo, e diante da necessi-
dade da construção de uma refinaria de petróleo no 
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Estado, ver esse projeto de cunho nacional ser poster-
gado representa um descaso com a economia do País.

Demais, a demanda por combustível de qualida-
de aumenta a cada dia. A produção de energia fóssil é 
exigida por quase todas as etapas da indústria e das 
atividades automotoras. Portanto, não há como fugir 
dessa realidade sem regredir mortalmente.

Cabe lembrar também que os estudos sísmicos já 
realizados no Estado detectaram cerca de vinte outros 
prospectos a serem explorados, todos com o mesmo 
bom potencial. Realidade que pode vir a transformar o 
Maranhão em uma nova e prolífica província petrolífera 
brasileira, com enorme capacidade de geração de ren-
da para a região e um significativo efeito multiplicador 
de geração de empregos diretos e indiretos no Estado.

A oferta das reservas maranhenses contribuirá 
grandemente para solidificar nossa independência 
energética numa modernidade devoradora de energia. 
Por essas razões que exponho, sobejas de significado, 
reitero ao Governo Federal e à Presidente da PETRO-
BRAS, Maria das Graças Silva Foster, o empenho para 
a implantação da Refinaria Premium no Município de 
Bacabeira, interior do Maranhão, sem atrasos. 

A área de influência da Refinaria Premium exige 
a instalação de uma grande diversidade de empresas 
de apoio. Grandes investimentos foram feitos para ade-
quar empresas e mão de obra à nova realidade. Ter-
renos nas adjacências da refinaria foram comprados, 
assim como foram feitos investimentos para aquisição 
de equipamentos.

Segundo a Federação das Indústrias do Estado 
do Maranhão (FIEMA), o desafio antecipado envol-
veu um grande e caro aparato de investimentos no 
Maranhão. Uma mostra desse quadro pode ser vista 
no sítio da FIEMA:

“...Foram atendidos 11,8 mil pessoas 
pelo Serviço Social da Indústria (SESI), 990 
trabalhadores pelo Serviço Nacional de Apren‑
dizagem Industrial (SENAI) e 400 empresários 
pela FIEMA. E para atender esta demanda, o 
SESI aplicou R$ 7,75 milhões e o SENAI ou‑
tros R$ 46,71 milhões”.

Acredito que a força da realidade que envolve a 
Refinaria Premium seja suficiente para motivar a Presi-
denta Dilma Rousseff e a Presidenta da PETROBRAS, 
Graças Foster, a tomarem todas as providências possí-
veis para impedir que sejam postergadas as obras de 
instalação da Refinaria Premium no Maranhão. Atra-
so que certamente causará um efeito em cadeia com 
prejuízos incalculáveis ao estado. O Brasil agradece.

Muito obrigado.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem re-
visão do orador.) –  Sr. Presidente, Deputado Nelson 
Marquezelli, Sras. e Srs. Deputados, eu tenho aqui 
vários assuntos, mas vou tratar de um deles que eu 
e V.Exa. discutimos no encontro dos transportadores 
brasileiros.

A Lei nº 12.619 é absurda, porque os transporta-
dores autônomos vão ter de parar os seus veículos a 
cada 3 horas em uma viagem, digamos, de Fortaleza 
ao Rio Grande do Sul. Isso é impossível!

Queremos pedir aqui ao Congresso Nacional, 
ao Governo, que possam imediatamente prorrogar 
por pelo menos 1 ano a Lei nº 12.619, bem como que 
sejam revogadas todas as resoluções referentes a ela.

Tenho aqui dois pronunciamentos, um sobre o 
bom resultado dos atletas petrolinenses, o outro sobre 
o resultado do Bairro João de Deus, em Petrolina, que 
dá exemplo de cidadania.

Sr. Presidente, quero fazer aqui um apelo a to-
das as Sras. Deputadas e a todos os Srs. Deputados 
para votarmos e aprovarmos hoje a Medida Provisó-
ria nº 565, de 2012, porque ela é importante para os 
agricultores, para os servidores do DNOCS, que estão 
aí praticamente há 6 meses prejudicados nos seus 
salários, e para a sociedade brasileira como um todo.

A votação, hoje, da MP 565 é muito importante, 
principalmente porque vai resolver o problema dos 
agricultores que estão com seus bens penhorados e 
também o dos servidores do DNOCS.

Por último, eu quero saudar a minha esposa Ro-
xana que está ali me “peruando”.

Um abraço.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA‑
DOS PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nessa 
retomada dos trabalhos da Câmara dos Deputados, 
especialmente neste dia 1º de agosto de 2012, gosta-
ria de fazer um registro sobre a participação de atletas 
portadores de necessidades especiais do Município 
de Petrolina, no Vale do São Francisco, em competi-
ções nacionais.

Para-atletas da Associação Petrolinense de Atle-
tismo disputaram neste mês de julho a segunda etapa 
do circuito Loterias Caixas Brasil Paraolímpico. O even-
to aconteceu na cidade de São Paulo, e estiveram na 
competição o campeão parapan-americano Francisco 
Daniel e o atleta Josoaldo Coelho.

O jovem Daniel conquistou duas medalhas: prata 
na prova dos 800 metros e ouro na prova dos 1.500 
metros. Já Josoaldo Coelho fez sua melhor participa-
ção de todas as etapas, conquistando três medalhas, 
sendo uma de cada cor: bronze nos 1.500 metros, prata 
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nos 800 metros e ouro nos 10 mil metros, com a marca 
de 36 minutos e 16 segundos, prova em que ele pode 
garantir, na última etapa, o título brasileiro do circuito. 
A última etapa acontece no final do mês de novembro, 
na cidade de Fortaleza, no Ceará.

Gostaria, Sr. Presidente, de parabenizar esses 
bravos sertanejos de Petrolina pelo excelente resul-
tado conquistado nas provas do certame nacional de 
atletismo para atletas com necessidades especiais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a comu-
nidade João de Deus, em Petrolina, um exemplo de 
cidadania. Há 20 anos, a comunidade João de Deus 
era conhecida na região por seus elevados índices de 
violência e exclusão. Entretanto, de 2008 para cá, a 
luta de suas lideranças, associada às iniciativas dos 
setores público e privado, mudou esse quadro. Prova 
disto foi a realização do curso Direitos Humanos e Me-
diação de Conflitos, ocorrido de 16 a 26 de julho, na 
Paróquia de São João Batista, iniciativa da Secretaria 
Executiva de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), 
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos (SEDSDH), por meio da Gerência 
de Prevenção e Mediação Comunitária de Conflitos 
(GPMC), do Governo de Pernambuco.

O curso foi resultado da articulação e parcerias 
com instituições e organizações comunitárias. Ao longo 
das 2 semanas de atividades, as lideranças da comu-
nidade João de Deus debateram sobre direitos huma-
nos, cultura de paz e o diálogo como ferramenta para 
resolução pacífica dos conflitos. Na última quinta-feira, 
dia 26, ocorreu a cerimônia de entrega dos certificados 
aos 37 alunos participantes.

O Bairro João de Deus tem mais de 32 mil habitan-
tes. Se fosse uma cidade, ocuparia a 55ª posição entre 
as cidades mais populosas de Pernambuco e ficaria 
acima de cidades como Cabrobó, Afrânio e Dormentes.

Essa é sem dúvida uma grande iniciativa do 
Governo do Estado de Pernambuco em benefício da 
comunidade do Bairro João de Deus de Petrolina, no 
Vale do São Francisco.

O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Sem revisão 
do orador.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na 
volta do recesso, quero registrar o poder que tem esta 
Casa, que tem o Congresso Nacional, quando a ANA-
TEL decidiu punir as operadoras de telefonia celular.

Um Deputado já registrou aqui a pressão da Co-
missão de Ciência e Tecnologia e eu quero registrar a 
pressão que fizemos na Comissão de Defesa do Con-
sumidor. Passamos cerca de cinco horas e meia pres-
sionando o Presidente da ANATEL e as operadoras de 
telefonia para que tomassem vergonha e prestassem 
um serviço digno ao povo brasileiro.

E isso deu resultado. Cerca de 5 dias após, a 
ANATEL pôs a legislação a serviço do povo. A ANATEL 
existe para cumprir o seu papel, para punir as opera-
doras que não respeitam os consumidores brasileiros.

O nosso povo não pode pagar por um serviço que 
não existe. Basta a saúde não ser de excelente quali-
dade; a educação e os transportes, idem. As empresas 
são privatizadas, ganham fortunas, levam os lucros 
para o exterior e prestam péssimo serviço ao povo.

Devem ser feitas várias tentativas, de cinco a seis 
vezes, para se conseguir estabelecer uma ligação, por-
que a pessoa fala 10 segundos e a ligação cai. E isso 
vai custar no bolso da população.

Então, quero parabenizar a ANATEL porque, 
mesmo tardiamente, fez valer a sua autoridade e a sua 
presença no cenário do Governo brasileiro. Isso é o 
que se deve fazer. Também deve ser assim a conduta 
da Agência Nacional de Saúde e de todos os órgãos 
de fiscalização.

Muito obrigado.
O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero fazer um registro que para mim é muito importan-
te. Na semana passada, o Governador Jaques Wagner, 
o Secretário de Indústria e Comércio da Bahia, James 
Correa, o Secretário da Casa Civil, Rui Costa, e o chefe 
de gabinete do Governador, Edmon Lucas, junto com 
a Empresa Delfa, estabeleceram um processo que irá 
permitir a instalação em Itamaraju, a minha cidade na-
tal, de uma fábrica de lingerie, que irá gerar em torno 
de 300 empregos diretos no primeiro ano. No segundo 
ano, irá gerar em torno de 700 empregos.

É uma iniciativa importante para fortalecer a ci-
dade de Itamaraju, localizada no extremo sul da Bahia, 
sobretudo porque irá criar perspectiva de emprego para 
a juventude da região, especialmente de Itamaraju.

Quero parabenizar o Governador Jaques Wagner 
pela iniciativa e todos os envolvidos na construção da 
fábrica, que irá gerar emprego na cidade de Itamaraju.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o nosso 
mandato aqui nesta Casa tem uma profunda ligação, 
sintonia e relação política com o Município de Itamaraju.

Ainda jovem, presenciei em minha cidade natal 
a grande aspiração daquela juventude por trabalho e 
conhecimento.

A economia local de Itamaraju não tem acompa-
nhado as demandas e expectativas de crescimento e 
desenvolvimento mais acentuado das famílias e dos 
jovens itamarajuenses.
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Nesse período de quase 2 anos que venho exer-
cendo o mandato de Deputado Federal, tenho insistindo 
em desvendar caminhos e oportunidades para iniciar 
uma maior alavancagem da economia de Itamaraju e 
do extremo sul do Estado da Bahia.

A lógica presente hoje de concentração da econo-
mia baiana, em mais de 70%, na Região Metropolitana 
da Capital, impõe a grandes contingentes da nossa 
população, sobretudo do extremo sul (e aí incluímos 
a nossa querida Itamaraju), afastamento das oportuni-
dades para crescer na vida, na família, na sociedade.

Mas, como diz o adágio popular: “Não há mal que 
sempre dure, nem bem que nunca se acabe!”

Falamos, agora, com muita alegria, Sr. Presidente, 
que a nossa luta começa a se transformar em realida-
de, porque podemos anunciar uma grande novidade 
para o Município de Itamaraju.

Fruto de intensa articulação e foco nesse ob-
jetivo, incluindo a participação ativa do Governador 
Jaques Wagner e dos Secretários Rui Costa e James 
Correa, teremos finalmente a primeira fábrica de lin‑
gerie da Bahia, a Delfa, em nossa cidade, Itamaraju, 
com grandes investimentos e geração de 300 empre-
gos diretos, podendo chegar a algo entre 600 e 700 
empregos em 2 anos.

Semana passada, na Secretaria da Indústria e 
Comércio da Bahia, estivemos reunidos com os Se-
cretários Rui Costa e James Correa, com o chefe de 
gabinete do Governador, Edmon Lucas, e com os di-
retores da Delfa, para definição dos últimos detalhes 
para a implantação da fabrica no terreno já disponibi-
lizado pelo Frei Dilson, onde será construído o galpão.

Esse galpão terá a participação do Governo do 
Estado em valores de 2 milhões de reais e a contra-
partida da Prefeitura de 600 mil reais. O Governo do 
Estado já depositou na conta da Prefeitura o valor de 
800 mil reais.

Outra grande noticia é que em reunião com o 
Secretário James Correa, onde estive acompanhado 
dos companheiros Dalvadísio Lima e Elan de Lozinho, 
ficou acertado com o Secretário que todas as pequenas 
empresas já instaladas em Itamaraju terão os mesmos 
incentivos fiscais e capacitação.

Itamaraju poderá contar, proximamente, com a 
presença de mais duas unidades fabris, envolvendo os 
setores de informática e tinturaria, complementares à 
cadeia que será iniciada com a Delfa.

Ao comemorar essa conquista, agradecemos o 
esforço do Governador Wagner para trazermos esse 
empreendimento para Itamaraju, acendendo uma cha-
ma de esperança na solução de inúmeros problemas 
sociais, sobretudo o desemprego e a falta de perspec-
tiva da juventude da região.

Parabéns aos companheiros de Itamaraju pela 
persistência para alcançarmos essa vitória.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
que este discurso fosse registrado no Programa A Voz 
do Brasil e nos demais meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Sem revisão do 

orador.) –  Sr. Presidente, faço um apelo para a nossa 
Presidente Dilma relacionado às greves dos servidores. 
Nós, do Partido dos Trabalhadores, sempre resguarda-
mos, entendemos como importante e também funda-
mental –  por que não –  o direito à greve daqueles que 
reivindicam restruturação de carreira, reajustes, etc. A 
greve é legítima, é legal. E muitas dessas reivindicações 
são justas. Portanto, apelamos para a Presidenta, com 
todo o respeito aos Ministros de cada Pasta, a fim de 
que S.Exa. se empenhe pessoalmente para resolver 
a greve, sobretudo agora no início do semestre, seja 
da educação, seja do INCRA ou do Ministério do De-
senvolvimento Agrário. É de fundamental importância 
essa negociação. Este é o apelo que nós fazemos. 

Sei que questões relativas a algumas carreiras 
S.Exa. confiou ao Ministro Gilberto Carvalho, com quem 
estamos pedindo agenda para hoje, para tratarmos 
sobretudo de assuntos relativos ao MDA e ao INCRA. 
Mas entendemos que as universidades e os institutos 
federais também são de fundamental importância. 
Encerraram-se agora as férias, e eles estão em greve.

Para a retomada dos trabalhos do segundo se-
mestre, ainda esta semana, é necessário que cheguem 
a um bom entendimento, ou seja, que atendam a cada 
carreira, e são diversas, e que nas negociações relativas 
à educação não negociem apenas com os docentes, 
mas também com os técnicos, que têm reivindicações 
justas, a fim de que nosso País retome os trabalhos 
com grande respeito a todos os servidores que exe-
cutam políticas nas bases.

 O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do ora-
dor.) –  Sr. Presidente, tenho uma notícia importante: 
o Governo brasileiro mantém a economia funcionando 
em meio à crise mundial, e o superavit primário che-
ga a 2,8 bilhões de reais em junho. No acumulado de 
12 meses, o superavit atingiu 116,2 bilhões de reais, 
mostrando que, apesar da crise, nossa economia está 
funcionando. 

Também quero parabenizar, Sr. Presidente, o 
Ministério das Comunicações, que criou grupo de tra-
balho que proporá regras sobre a variação do volume 
do som nos comerciais produzidos por TVs e rádios. 
Normalmente, nas propagandas, parece que estão fa-
lando para o mundo, prejudicando inclusive os ouvidos 
daqueles que estão ouvindo o rádio ou assistindo à TV. 
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A portaria a ser publicada é um sinal de que cuidar da 
saúde auditiva dos cidadãos é importante. 

Portanto, quero parabenizar o Ministério das Co-
municações pela constituição desse grupo de trabalho. 

Muito obrigado.
 O SR. FERNANDO MARRONI (PT-RS. Sem 

revisão do orador.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, quero registrar um dado importante que será 
anunciado amanhã. Mais uma vez, no período entre 
2011 e 2012, o observatório do desmatamento da 
Amazônia apresenta índices decrescentes de desma-
tamento, importantes para a preservação.

Eu quero também aproveitar esta oportunidade 
para cumprimentar a Presidenta Dilma pelo encontro 
realizado no País e que integra efetivamente a Vene-
zuela ao MERCOSUL, resultado de trabalho de longa 
data, começado pelo Presidente Lula.

Estamos tratando de uma região do mundo que 
é e será sempre o grande celeiro para a humanidade 
e também grande fonte de energia renovável.

A incorporação da Venezuela, que a grande im-
prensa tem tratado como um golpe, pela ausência do 
Paraguai no bloco, muito pelo contrário, é fruto de um 
trabalho de longa data e vem coroar um processo im-
portante de integração regional, da qual a Venezuela 
passa a ser um membro integrante e ativo.

Portanto, quero cumprimentar a Presidenta Dil-
ma porque a Venezuela chega ao MERCOSUL pela 
rampa do Palácio do Planalto, aqui no Brasil, para a 
nossa alegria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e aqueles 
que nos acompanham, a exemplo do que já ocorreu 
nos anos anteriores, os dados sobre o monitoramen-
to da Amazônia registrados entre os anos de 2011 e 
2012 apontam uma redução no desmatamento, con-
forme afirmou ontem a Ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira.

Apesar de os números oficiais só serem divulga-
dos amanhã pelo MMA, é importante que se destaque 
essa redução no ritmo de derrubada da nossa maior 
floresta, uma vez que ela possui papel fundamental no 
controle do clima e é uma das maiores riquezas brasi-
leiras. E essa redução só está sendo possível devido 
a uma forte ação do Governo Federal no controle do 
desmatamento, que durante décadas ocorreu de forma 
desenfreada e devastou territórios importantes para o 
uso, sem qualquer controle, na criação de gado e pro-
dução de madeira, por exemplo.

Por causa disso, ano passado, o Brasil deu exem-
plo da seriedade com que trata este tema, ao criar um 
gabinete para impedir os avanços sobre a Floresta Ama-
zônica no Mato Grosso, uma das regiões onde havia 
uma destruição avançada dos recursos naturais que 
ia na contramão do que ocorre em termos gerais no 
território da Amazônia. Enquanto nos demais Estados 
o controle do Governo tinha como resultado uma que-
da no ritmo de desmatamento, em Mato Grosso, 95% 
das áreas da floresta eram destruídas de forma ilegal.

A partir do envolvimento conjunto dos Ministérios 
do Meio Ambiente e da Justiça, passou-se a investir 
em um controle ainda mais rigoroso do uso dos recur-
sos da Amazônia, culminando com essa nova queda 
do desmatamento a que se refere a Ministra Izabella 
e que terá seus dados concretos publicados amanhã.

Entretanto, Srs. Deputados, sabemos que tão 
importante quanto esses avanços já obtidos é a con-
tinuidade e melhoria dos processos de controle e fis-
calização. Tanto que o MMA já fala em melhorar a sua 
atuação no abate de árvores, concentrado em peque-
nas áreas de floresta, inferiores a 25 hectares, inclu-
sive naquelas áreas já licenciadas e que porventura 
possam estar promovendo derrubada ilegal. O objeti-
vo é fazer um cadastro que servirá como instrumento 
para monitorar a situação de Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) das propriedades rurais do País.

Portanto, é necessário destacar o trabalho firme 
do Ministério do Meio Ambiente no combate à destrui-
ção da Amazônia, uma vez que mesmo com o registro 
de redução do desmatamento, a situação da floresta 
merece toda a atenção do Governo, que mantém as 
atenções voltadas para a dinâmica de ocupação da 
área e para a regularização das atividades econômicas 
nas unidades de conservação e nas terras indígenas 
na região. Penso que ainda há bastante a avançar para 
que consigamos livrar a Amazônia dos riscos conse-
quentes das derrubadas. Entretanto, estamos lutando 
para ver nossa riqueza natural preservada para as 
próximas gerações.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Sem 

revisão do orador.) –  Sr. Presidente, colegas Parla-
mentares, quero apenas registrar a grande mobilização 
feita pelos caminhoneiros de todo o Brasil.

Na semana passada, em Santiago, no Rio Grande 
do Sul, estavam no movimento Paulo Sagrilo, Wagner 
Frizzo e tantos outros caminhoneiros –  a grande maio-
ria, praticamente todos, caminhoneiros independentes, 
autônomos. Da mesma forma ocorreu em São Borja, 
onde também estavam o Alair e o Alexandre Frizon.

Foi um movimento pacífico, ordeiro, somando-se 
a um movimento que se manifesta todos esses dias 
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–  ontem e anteontem –  em todo o Brasil. Inclusive 
ontem houve importante reunião com o Ministro Paulo 
Sérgio Passos.

Chamo a atenção para a Lei nº 12.619, votada 
por acordo na Câmara e no Senado. Nós precisamos 
corrigir aqui algumas distorções, principalmente, Sr. 
Presidente, com relação aos autônomos. Nós esta-
mos solidários a esses caminhoneiros pelo trabalho 
que prestam hoje em todo o nosso País, categoria de 
importância econômica e social. Diziam-nos, lá em 
Santiago, lá em São Borja e também lá em Uruguaia-
na, o José Carlos Becker, da Associação Brasileira 
dos Transportadores Internacionais –  ABTI, da grande 
preocupação que eles têm. Caminhoneiros que com-
praram caminhão, hoje, com essa carga e com o alto 
custo, não conseguem pagar a prestação, Sr. Presi-
dente. Então, eles têm que tocar. Eles estão dispostos 
a parar às 10 horas, 11 horas da noite, retomar às 7 
horas, 8 horas da manhã, sem problema nenhum, mas 
o espaço nós temos que adequar à realidade deles. 

Temos certeza da sensibilidade do Ministro Paulo 
Sérgio, e chamo a atenção da Presidenta Dilma e da 
própria Ministra Gleisi. Nós, em conjunto com V.Exa., 
já solicitamos uma audiência para estarmos solidários 
ao Nélio Botelho, em nome de todos os caminhoneiros 
do País. Pedimos uma audiência, em nome da Frente 
Parlamentar da Agricultura, em nome também da Co-
missão de Agricultura, porque isso vai afetar.... Já vimos 
nos últimos dias que subiu o preço do leite, da batata, 
do tomate, e gêneros de primeira necessidade estraga-
ram. Esse foi o grande problema. Por isso, nós temos 
que rever essa questão, adequá-la à nova realidade 
para que os caminhoneiros possam trabalhar, pagar 
os seus compromissos e se manter. O custo é muito 
alto, Sr. Presidente, os impostos que estão pagando, 
o próprio cartão para receberem o frete. Eles fazem o 
frete, pagam com o cartão, têm que descontar para o 
banco que fez o cartão e pagar mais 2%, 3%, 4%. Da 
forma como está, é um problema para eles. Por isso, a 
revisão que tem que ser feita. O encontro que estamos 
propondo com o Ministro Paulo Sérgio é para darmos 
um jeito de resolver o problema dos caminhoneiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) –  Só 

para informá-lo, Deputado, nós apresentamos reque-
rimento hoje que convoca o Ministro da Fazenda, o 
Ministro dos Transportes, o Ministro da Agricultura e o 
Ministro do Desenvolvimento, para podermos, nesta 
Casa, debater uma reformulação dessa lei, uma aco-
modação dessa lei, porque entendemos que se persis-
tir uma greve do transporte rodoviário no Brasil –  que 
transporta mais de 85% das mercadorias de abasteci-
mento, gasolina, combustível de toda variedade para 

os postos, alimentos para CEASAs, supermercados, 
setores de serviços e de saúde – , haverá um caos no 
País incalculável. Por isso, reforçamos o seu apelo de 
sensibilidade à Presidente Dilma para que possa pror-
rogar a data de entrada da lei em vigor no mínimo por 
1 ano, para que a Casa possa novamente reformular 
essa lei, que certamente não dará certo no País.

 O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) –  Com 
a palavra a Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revi-
são da oradora.) –  Sr. Presidente, junto com mais 16 
Parlamentares integrantes da Comissão de Educa-
ção e Cultura e da Comissão de Trabalho, estivemos 
hoje com a Ministra Miriam Belchior, ocasião em que 
renovamos o apelo para que o Governo Federal, a 
exemplo do passo importante dado ao apresentar uma 
proposta para os docentes de universidades federais, 
igualmente faça com os servidores técnico-adminis-
trativos, que estão em greve há mais de 50 dias. Para 
superar esse impasse, Sr. Presidente, é urgente que 
o Governo Federal apresente uma proposta de melho-
ria salarial e profissional também para os servidores 
técnico-administrativos.

Com a expansão do ensino superior e da edu-
cação profissional em curso nesses últimos 10 anos, 
mais do que nunca, é necessário avançar no que diz 
respeito a uma política de valorização salarial e profis-
sional dos docentes e dos servidores técnico-adminis-
trativos. Afinal de contas, são essas duas categorias, a 
dos docentes e dos servidores técnico-administrativos, 
que fazem funcionar as universidades e os institutos 
federais de educação em nosso País.

Por isso, Sr. Presidente, o nosso apelo para que 
o Governo apresente o mais rápido possível uma pro-
posta de valorização salarial e profissional para esse 
servidores. O único caminho para superar o impasse, 
para resolver o problema da greve é o diálogo, mas o 
diálogo com proposta concreta, objetiva.

A audiência foi boa. Esperamos agora que se 
possa avançar no que diz respeito às negociações 
entre o Governo, os docentes e os servidores técni-
co-administrativos.

 O SR. PAULO MARINHO JÚNIOR (PMDB-MA.) 
–  Caro Presidente, nessa retomada dos trabalhos aqui 
no Congresso, venho parabenizar a cidade de Caxias, 
no Maranhão, que hoje comemora 189 anos.

Conhecida como Princesa do Sertão, a cidade 
de Caxias vem passando por momentos difíceis. O 
progresso e o desenvolvimento da cidade levaram-na 
à posição de terceira maior cidade do Maranhão, mas 
hoje ocupa a quinta posição no Estado.

Encaminho à Mesa um requerimento para a cria-
ção de um porto seco na cidade de Caxias, uma for-
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ma de dar continuidade aos trabalhos, buscando levar 
o desenvolvimento para aquela que é a região mais 
pobre do País. Junto com o Piauí, o Maranhão apre-
senta um índice de desenvolvimento muito aquém do 
resto do País.

A cidade de Caxias vem enfrentando problemas 
com a saúde. Estive, na semana passada, em um pos-
to de saúde, e lá, às 4 horas da tarde, não podíamos 
encontrar médicos, dentistas nem atendentes. O posto 
de saúde estava fechado na comunidade do Brejinho. 

São essas as minhas palavras, Presidente.
Muito obrigado pela atenção.
 O SR. ARNALDO JARDIM (Bloco/PPS-SP. Sem 

revisão do orador.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, nós vamos voltar a um tema recorrente na 
nossa atuação parlamentar, o custo da energia.

Nós tivemos um momento que não foi de felici-
dade, quando nós acabamos cedendo ao Governo e 
aprovamos, por exemplo, a extensão da RGR. Agora, 
estamos vendo o próprio Governo convencido de que 
isso não tem cabimento e de que a revisão geral dos 
encargos de energia que incidem sobre o custo de 
energia deve ser feita. Nós saudamos isso.

Queremos saudar também o fato de que final-
mente o Governo agora fala em mandar, dentro de um 
prazo que já se faz tarde, todo o projeto de renovação 
das concessões, um esforço para diminuir o custo da 
energia. É fundamental, nesse esforço que nós temos 
para a competitividade do País, realmente enfrentar-
mos essa questão do custo da energia.

O meu pronunciamento agrega também a des-
crição de um congresso de que eu participei em São 
Paulo, representando esta Casa, sobre eficiência ener-
gética, com medidas adicionais para implantar um pro-
grama de eficiência energética que possa desdobrar-se 
no setor da construção e no setor de equipamentos.

Queremos diminuir o custo da energia, mas a 
melhor e a mais barata é a energia economizada. É 
disso que tratamos neste artigo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) –  Tudo 

bem.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, energia 
é vital para a vida. E a melhor (mais barata e menos 
poluente) é aquela que deixa de ser gasta. Produzir o 
mesmo efeito com menor consumo é buscar a Efici-
ência Energética (EE). E a eficiência energética ganha 
maior relevância diante da crise econômica e pela ne-
cessidade de se respeitar o meio ambiente. 

Disso tratou o Congresso Brasileiro de Eficiên-
cia Energética, realizado pela ABESCO (Associação 
Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação 
e Energia).

Participando do Congresso, como Presidente da 
Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura, rei-
terei que os projetos de eficiência energética aumen-
tam a competitividade do País e nos preparam para a 
economia verde.

O Plano Decenal elaborado pela EPE (Empresa 
de Pesquisa Energética) prevê que os projetos de efi-
ciência energética podem ser a segunda maior fonte 
de energia nos próximos 20 anos, quando projetos de 
conservação de energia podem responder por uma eco-
nomia de 23,3 terawatt-hora (TWh), volume suficiente 
equivalente ao utilizado na construção de uma usina 
com capacidade de gerar 4.800 megawatt (MW), um 
potencial superior ao que será produzido pela hidrelé-
trica de Santo Antônio, que tem 3.450 MW de potência. 

A Política Nacional de Eficiência Energética se 
tornará mais consistente e duradoura, sobretudo pelas 
seguintes medidas:

–  manutenção do percentual de 0,5% 
para P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e 
outros 0,5% para EE aplicados pelas conces-
sionárias de energia;

–  criação de Fundos de Fomento de 
Projetos de EE, alimentados pelo retorno dos 
investimentos (pay back);

–  aperfeiçoamento da Lei de Licitações, 
para incluir o Contrato de Performance no se-
tor público;

–  criação de ferramentas ou mecanismos 
de incentivos à capacitação e ao crescimento 
qualitativo e quantitativo das ESCOs (Empre-
sas de Serviços de Conservação de Energia);

–  autonomia e incentivo aos Estados 
para formulação, sob a égide do Governo Fe-
deral, de seus respectivos Planos Estaduais 
de Energia e aplicação das ações necessárias 
de eficientização dos consumos nas suas pró-
prias atividades/operações, além de incentivá-
-los no repasse aos Municípios, visando ao 
mesmo objetivo;

–  implementação de instrumentos econô-
micos para fomento de projetos de eficiência, 
como incentivos fiscais e creditícios;

–  promoção da educação ambiental e 
campanhas institucionais focadas na eficiência 
energética, englobando a educação básica até 
a formação técnica; e 
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–  estruturação e ampliação de parcerias 
entre Governo e ESCOs para estimular o uso 
racional da energia elétrica.

No Brasil, merece registro o Programa de Etique-
tagem de Edifícios Residenciais. No final de 2010, o 
INMETRO e a ELETROBRAS entregaram as primeiras 
etiquetas de eficiência energética residencial, isto du-
rante o lançamento do Programa de Conservação de 
Energia para Residências e Edifícios Multifamiliares, 
que integra o Programa Brasileiro de Etiquetagem. O 
programa prevê a classificação do desempenho do 
consumo dessas instalações por meio da ENCE (Eti-
queta Nacional de Conservação de Energia), como já 
temos nos eletrodomésticos.

O objetivo do programa junto a construtoras, 
compradores, vendedores e corretoras é fazer com 
que a eficiência energética seja mais um aspecto a 
ser considerado na atribuição de valor aos imóveis. A 
etiqueta para edificações será uma ferramenta para 
o consumidor tomar a decisão na hora da aquisição.

O fim da produção das lâmpadas incandescen-
tes de 150w e 200w, previsto na Portaria nº 1.077, de 
2010, é outra decisão marcante na busca pela efici-
ência energética.

Estudo realizado pelo PROCEL (Programa Na-
cional de Conservação de Energia Elétrica) mostra 
que as substituições das lâmpadas incandescentes 
de uso residencial por fluorescentes compactas levaria 
a uma economia de aproximadamente 5,5 bilhões de 
kWh por ano, equivalente ao consumo anual de todo 
o Distrito Federal, economia que poderia chegar a 10 
bilhões de kWh por ano, em 2030. 

A eleição municipal também é um bom momento 
para o lançamento do conceito de “Municípios Ener-
goeficientes” –  propostas de eficientização da energia 
despendida em prédios públicos de educação para o 
consumo, de mudanças na iluminação pública, etc. – 
, inserindo as cidades no fomento da eficiência ener-
gética.

No Parlamento, estou empenhado para que pos-
samos contar com um marco regulatório capaz de 
consolidar como política pública e ver incorporada no 
planejamento das empresas e no cotidiano dos cida-
dãos a eficiência energética, a melhor energia!

 O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, meus cole-
gas Parlamentares, uso a tribuna nesta oportunidade 
para falar sobre essa nova medida, a mudança na jor-
nada de trabalho dos nossos caminhoneiros. Todos nós 
sabemos das dificuldades e também do costume que 
há hoje. Os próprios juízes levam em consideração o 
costume, muitas vezes, ao elaborar uma sentença. Nós 

entendemos que é preciso prorrogar por pelo menos 1 
ano a entrada em vigor da lei, para que haja adaptação.

Vale lembrar que precisamos colocar em discus-
são algumas questões. Faz-se necessária a constru-
ção de espaços para os caminhoneiros pararem seus 
veículos em locais apropriados, com segurança, nas 
estradas. Segundo, quem irá pagar pelas novas con-
tratações, dentro das novas regras de horário, levando 
em consideração que muitos contratos em vigor, meu 
caro Presidente, são feitos por 1, 2, 3 anos, pelas em-
presas transportadoras, pelos donos de caminhões e 
também pelos autônomos? Nós entendemos que pre-
cisamos dar um basta nisso. 

Contamos com a sensibilidade, em especial, da 
Presidente Dilma Rousseff e do Ministro dos Transpor-
tes, Paulo Sérgio, para que a mudança da nova jornada 
seja adiada por pelo menos por 1 ano.

A classe trabalhadora, os empresários e os au-
tônomos devem ser ouvidos, juntamente com todos os 
segmentos envolvidos, pois se trata de uma mudança 
radical, levando em consideração a prática adotada no 
Brasil até agora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na quali-
dade de ex-Secretário de Estado da Infraestrutura de 
Santa Catarina e membro da Comissão de Viação e 
Transportes na Câmara dos Deputados, tomo a palavra 
nesta oportunidade para falar sobre as manifestações 
dos caminhoneiros nas rodovias brasileiras.

Durante as últimas semanas, houve protestos de 
caminhoneiros com bloqueios de rodovias. O motivo 
das manifestações é a mudança na jornada de traba-
lho dos motoristas. Eles reclamam que há poucos lu-
gares seguros para parar e da falta de tempo para as 
adaptações necessárias.

O motorista de caminhão é responsável pelo 
transporte de 65% da riqueza nacional. Desses, 800 
mil são registrados como caminhoneiros autônomos, 
e existem quase 160 mil empresas transportadoras 
de carga.

Os autônomos têm se organizado em associações 
de classe ou cooperativas, para defender suas reivin-
dicações. A principal delas é que alegam ser pouco o 
valor do frete, e haverá a entrada no mercado de uma 
concorrência de, segundo eles, 600 mil veículos de 
carga de empresas que não têm o transporte de carga 
como atividade principal, porque a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres teria baixado uma resolução 
que altera a lei original. Além disso, outra resolução 
proíbe que o frete seja pago em dinheiro ou cheque. 
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Alega o Movimento União Brasil Caminhoneiro 
que do frete insuficiente se geram todos os males, como 
excesso de peso, uso de estimulantes, frota envelhe-
cida, por exemplo. E reclamam do estabelecimento 
de horário de trabalho incompatível com a atividade e 
do fato que as estradas brasileiras não têm, como em 
outros países, pontos de descanso com segurança, 
entre outros. É uma manifestação destinada a reabrir 
uma conversação que ficou pela metade. 

É bom lembrar que nos portos, inclusive nos por-
tos secos, vai devagar a circulação de mercadorias e 
de insumos para a indústria, por causa de movimento 
do funcionalismo federal da Receita, da ANVISA, do 
IBAMA, de órgãos do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio. Não são boas notícias para o PIB.

Precisamos colocar em discussão algumas ques-
tões: 1) faz-se necessária a construção de espaços 
para que os caminhoneiros parem seus veículos em 
locais apropriados, com segurança, nas estradas. 2) 
quem irá pagar pelas novas contratações, dentro das 
novas regras de horário, levando-se em consideração 
que inúmeros contratos foram assinados com os clien-
tes com prazo de 1, 2 ou 3 anos.

Essa decisão da redução da jornada dos cami-
nhoneiros deve ter seu início adiado por pelo menos 
1 anos, para adequação à nova realidade.

As classes trabalhadoras, os empresários e os 
autônomos devem ser ouvidos, juntamente com todos 
os segmentos envolvidos, pois se trata de uma mu-
dança radical, levando-se em consideração a prática 
adotada no Brasil até agora.

Vamos atender ao pedido desse importante seg-
mento, prorrogando pelo menos em 1 ano a entrada em 
vigor da lei, objetivando a adaptação da nova medida.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Sem revisão 

do orador.) –  Sr. Presidente, quero aqui me somar à 
alegria de todos os brasileiros. Tivemos a felicidade de 
ver uma grande piauiense, a nossa querida Sarah Me-
nezes, participar da disputa das Olimpíadas de Londres 
e conquistar, graças a Deus, uma medalha de ouro.

O desempenho de Sarah é fruto de um esforço 
muito pessoal de alguém que é muito determinada. 
Tive a felicidade de acompanhá-la no início da sua 
luta, inclusive ajudei-a nos primeiros momentos da sua 
caminhada, na época do Governo de Wellington Dias. 
Hoje, sua irmã, Sâmia, assessora o nosso Senador 
Wellington Dias.

Quero aproveitar este momento exatamente para 
apelar às autoridades, aos esportistas, para que pos-
samos dar mais atenção a pessoas de origem humil-
de, como a Sarah.

Quero aqui me somar ao sentimento do Deputado 
Marllos Sampaio, que criticou a ausência do Estado 
no apoio a esta grande atleta, lembrando-lhes inclu-
sive que ele não conseguiu sequer audiência com o 
Secretário de Esportes, que é indicação do próprio 
Deputado. Um sobrinho dele dirige a Fundação Esta-
dual de Esportes do Piauí, mas não conseguimos se-
quer uma audiência com esse indicado do Deputado 
Federal Marllos Sampaio.

Então, quero sensibilizar o Deputado para que, 
a partir de agora, depois dessa conquista maravilho-
sa da Sarah, convença o seu indicado que seja mais 
sensível ao esporte do Piauí, porque lamentavelmente 
ele hoje só dá atenção se for algum esportista da sua 
cidade, muitas vezes familiar seu. Isso é muito ruim 
para o esporte do Estado do Piauí. 

Então, quero aproveitar este rico momento para 
pedir ao Governo do Estado que dê mais atenção ao 
esporte do Estado do Piauí, de forma especial a este 
rico momento da nossa querida Sarah Menezes, que 
encanta o Brasil, encanta o Piauí, encanta o mundo 
pela sua determinação.

Espero que o Brasil também dê uma olhada mais 
especial para o Estado do Piauí, onde há grandes ta-
lentos, como a querida Sarah Menezes.

Nossos parabéns a ela, aos familiares e a todos 
os piauienses.

O Sr. Nelson Marquezelli, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Rose de 
Freitas, 1ª Vice‑Presidente.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Boa 
tarde a todos, inicialmente.

Encontra-se presente o Sr. Dilson Malheiros Dru-
mond, representante do Estado do Rio de Janeiro, 
eleito pelo PDT, que tomará posse em virtude do afas-
tamento do titular.

Convido S.Exa. a prestar o compromisso regi-
mental, com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Dilson Ma‑
lheiros Drumond e presta o seguinte com‑
promisso):

“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”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Declaro 
empossado o Sr. Dilson Malheiros Drumond, a quem de-
sejamos êxito no desempenho da sua função. (Palmas.)
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 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  O 
Deputado Dilson Malheiros Drumond vai fazer uma 
saudação à Casa.

O SR. DR. DILSON DRUMOND (PDT-RJ. Sem 
revisão do orador.) –  Boa tarde a todos. 

Sra. Presidente, quero agradecer a oportunidade 
de estar em Brasília defendendo o meu Estado do Rio 
de Janeiro, o meu partido e os meus companheiros, pro-
metendo que, pela nossa integridade, pela integridade 
do nosso País e do meu Estado, estarei sempre alerta e 
sempre disponível para defender os nossos interesses.

Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
 A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) –  Sra. Presidenta, Sras. 
e Srs. Parlamentares, o Governo do Amapá entregou 
nesta quarta-feira, dia 1º, computadores portáteis para 
200 professores. Os docentes receberão 7 mil e 500 
notebooks, uma ferramenta moderna, com programas 
didáticos, para usar dentro e fora da sala de aula.

O Programa Professor Conectado é um compro-
misso de campanha cumprido pelo Governador Cami-
lo. O Governo Estadual investiu 15 milhões e 886 mil 
reais que captou no BNDES.

Os computadores foram entregues hoje, na inau-
guração da Escola Estadual Professora Jacinta Maria 
Rodrigues de Carvalho Gonçalves, poucas semanas 
após iniciar a implantação da fibra ótica para transmis-
são de dados desde a Guiana.

Essas ações encadeadas revelam que o Ama-
pá vive um grande momento de desenvolvimento e 
inclusão social.

Obrigada.
 O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT-AP. Sem 

revisão do orador.) –  Muito obrigado, Sra. Presiden-
ta Rose de Freitas, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. 
Quero também aqui fazer um breve relatório da reunião 
que tivemos, hoje pela manhã, com a Ministra Miriam 
Belchior, em que vários Deputados e Deputadas da 
Comissão do Trabalho e da Comissão de Educação 
estiveram presentes, já muito bem relatado aqui, tam-
bém, pela Deputada Fátima Bezerra.

Digo que saímos de lá com a esperança de que 
o Governo consiga conduzir da melhor maneira possí-
vel os entendimentos com os docentes, para que essa 
greve possa se encerrar o mais rápido possível e que 
se encaminhe uma proposta que possa ser discutida 
e aceita pelos técnicos administrativos.

O Brasil precisa das suas universidades funcio-
nando regularmente. Por isso, todo o esforço que o Go-
verno puder fazer no sentido de atender às demandas 
dos professores e dos técnicos é fundamental.

Parabéns aos Deputados e Deputadas que lá 
estiveram com a Ministra. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

 O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do 
orador.) –  Sra. Presidenta, quero aqui parabenizar a 
Presidenta Dilma Rousseff e o Ministro das Comuni-
cações, Paulo Bernardo. Finalmente, foram tomadas 
posições importantes em relação às empresas de co-
municação. As empresas, sejam quais forem, não po-
dem continuar tratando os consumidores, os cidadãos 
brasileiros, como tratam.

O Ministro Paulo Bernardo tomou uma posição 
correta, em nome da Presidência. As empresas que 
vendem e não cumprem o contrato têm de ser punidas. 
Elas não são eficientes.

Eu, por exemplo, que tenho produtos da TIM e 
da Oi, comprovo que, quando necessito dos seus tra-
balhos, eles são insuficientes e de péssima qualidade.

Parabéns, Sr. Ministro, pela posição tomada.
A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Sem 

revisão da oradora.) –  

DISCURSO DA SRA. DEPUTADA JA-
NETE ROCHA PIETÁ QUE, ENTREGUE À 
ORADORA PARA REVISÃO, SERÁ POSTE-
RIORMENTE PUBLICADO.

 O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão 
do orador.) –  Sra. Presidenta, a exemplo da Deputada 
Fátima Bezerra, do Deputado Sebastião Bala Rocha e 
de vários outros colegas que aqui estão, quero também 
relatar e deixar registrado o encontro que tivemos hoje 
com a Ministra do Planejamento. 

Considero que, apesar de solícita, gentil e aten-
ciosa, S.Exa. não foi animadora, na medida em que 
expressou mais do que uma concepção de gestão de 
recursos, expressou também um concepção até de po-
lítica econômica e de visão de serviço público, dizendo 
que a remuneração dos servidores, se comparada com 
o mercado da iniciativa privada, é boa. Por exemplo, 
os auxiliares técnico-administrativos das universidades 
federais tiveram aumentos que vão de 43% a 226%. 

Menos mal que S.Exa. tenha dito que está dis-
posta a conversar, mas só poderá apresentar proposta 
concreta na segunda quinzena deste mês. 

Nós estivemos lá cumprindo o nosso papel de 
mediação, de insistência, de busca do diálogo e de 
abertura do Governo para esses pleitos legítimos. 

Fica o registro. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos 
os que assistem a esta sessão ou nela trabalham, a 
greve em curso, realizada por 25 diferentes catego-
rias do serviço público federal, não é um raio em céu 
azul. O recurso extremo da paralisação expressa uma 
demanda real contra o sufoco salarial. O que todos 
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os segmentos reivindicam é justíssimo: reposição de 
perdas remuneratórias, reestruturação dos planos de 
carreiras e realização de concursos públicos, para re-
duzir as terceirizações.

A greve não é fruto de um ambiente político de 
oposição: pressionadas pela demanda efetiva das ba-
ses, direções de sindicatos e de centrais com claros 
vínculos com o Governo foram impelidas a apoiar o 
movimento. Não há “conveniência política” que segure 
esse grito de alerta, esse clamor por uma negociação já.

Não nos cabe interferir, como Parlamentares, 
no conteúdo das tratativas entre o Governo e a re-
presentação dos servidores, mas insistir por elas, 
pela sensibilidade do Governo e pela transparência 
dos números, das contas, dos valores orçamentários, 
costumeiramente generosos para remunerar o capital 
financeiro e fazer superávit primário.

Hoje, 20 Parlamentares da Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público e da Comis-
são de Educação e Cultura, entre os quais me incluo, 
tivemos audiência com a Sra. Miriam Belchior, Ministra 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. Solícita, a Mi-
nistra foi franca –  e pouco animadora –  ao colocar a 
visão do Governo, da qual discordamos bastante. Para 
conhecimento público, transcrevo aqui um resumo do 
que nos disse S.Exa.:

“O Governo Lula já fez grande mudança 
quanto à reestruturação de carreira do serviço 
público. O momento é outro, de transição. O 
anterior foi de valorização do servidor público, o 
atual é de manutenção e cautela. Todas as ca‑
tegorias tiveram aumento real de 2003 pra cá.

O servidor público não costuma compa‑
rar sua remuneração com o mercado de tra‑
balho da iniciativa privada e sim com o topo 
das categorias. Recebem muito mais que a 
iniciativa privada. 

Para atender à demanda dos servidores 
precisaríamos de R$ 92 bilhões, o que equi‑
vale a 2% do PIB e metade do PAC. Estamos 
refazendo contas, mas nossa prioridade é o 
Programa Brasil sem Miséria, a educação. Co‑
locamos o pé no breque. A data da retomada 
das conversas para após o 13 de agosto é por‑
que queremos fazer propostas consequentes 
para os servidores. Não quero propor o que 
não posso sustentar depois.

O que apresentamos aos docentes das 
universidades federais, por determinação da 
Presidenta da República, foi o máximo possível 
e não dá pra ir além. Se não for aceito pelas 
assembleias dos professores e pelo ANDES, 
não será sequer enviado ao Congresso.

Os servidores técnico‑administrativos 
das instituições federais tiveram aumentos 
reais de 43% a 225%. É desestimulante ne‑
gociar com proposta de triplicar salários, por 
ser claramente inviável. 

Faço questão de lembrar que o Minis‑
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
verbaliza posições não minhas, da Ministra, 
mas do Governo. Conversar, trocar ideias com 
os representantes dos servidores, tudo bem. 
Mas propostas concretas, dentro dos limites 
que a crise internacional impõe, só depois de 
13 de agosto, quando tivermos fechado as 
contas para a proposta de Orçamento do ano 
que vem.”

Por suposto, questionamos muitas dessas afir-
mações da Ministra, que expressam uma visão de 
gestão dos recursos públicos, de política econômica 
e do próprio serviço público.

Seguimos clamando por negociação efetiva com 
todas as categorias, único caminho para superar os 
impasses atuais.

Agradeço a atenção.
 O SR. PAULO FOLETTO (PSB-ES. Sem revi-

são do orador.) –  Sra. Presidente, Deputada Rose de 
Freitas, quero manifestar um pedido dos Professores 
Fernando Schettino e Jadir Pella, Secretários de Es-
tado do Espírito Santo. 

A interpretação de uma nota técnica no Ministé-
rio do Planejamento tira dos professores universitários 
que estão à disposição de Governos de Estado, de 
Municípios e da União a gratificação pela dedicação 
exclusiva, integral, resultando às vezes numa diminui-
ção de 55% do seu salário. 

Isso vai tirar a qualidade nas gestões públicas. 
Quando um professor universitário, um acadêmico, vai 
para a administração de Estados e Municípios, qualifi-
ca-se a gestão. Esse desestímulo não pode continuar. 

Pedimos a atenção do Ministério do Planejamento 
a essa nota técnica, que em muito prejudica a cessão 
de professores universitários para as administrações 
de Estados e Municípios. 

É importante a participação de todos os Depu-
tados nessa luta.

 O SR. EUDES XAVIER (PT-CE. Sem revisão 
do orador.) –  Sra. Presidenta, quero saudar o Prof. 
Melquíades Pinto Paiva, da Universidade Federal do 
Ceará, por lançar recentemente um livro dedicado aos 
funcionários do Departamento Nacional de Obras con-
tra as Secas –  DNOCS que tem como título A Univer‑
sidade das Caatingas.

Aproveito para pedir à bancada e a todos os Lí-
deres que votemos nesta tarde a Medida Provisória nº 
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565, de 2012, para enfrentar a situação de estiagem 
que vive o Nordeste e também para valorizar a ação 
dos servidores do DNOCS. O Relator, Senador Walter 
Pinheiro, acolheu a emenda que recupera a gratificação 
dos servidores do DNOCS, gratificação muito neces-
sária, até mesmo porque foi retirada sem considerar 
a situação dos servidores diante da nota técnica da 
Controladoria Geral da União –  CGU.

Também agradeço à Ministra Miriam Belchior, que 
recebeu vários Deputados. É preciso que haja abertura 
da negociação com os servidores das universidades. 
Acho que o encontro foi positivo, mas é necessário 
um ato concreto de abertura das negociações com a 
Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Uni-
versidades Públicas Brasileiras –  FASUBRA.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
 O SR. RONALDO BENEDET (PMDB-SC. Sem 

revisão do orador.) –  Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De-
putados, ocupo a tribuna desta Casa, com pesar, para 
falar de um tema a que já me referi. Trata-se da inimi-
ga número 1 da Presidenta Dilma Rousseff, inimiga 
da economia brasileira, inimiga do desenvolvimento, 
inimiga do momento de euforia que o Brasil ainda vive 
na sua economia, apesar dos desarranjos da econo-
mia internacional. Estamos perdendo o momento de 
crescimento, o momento de nos transformarmos em 
um país desenvolvido porque não estamos fazendo o 
dever de casa em termos da infraestrutura necessária 
para o desenvolvimento do País.

O ex-Presidente Lula e a Presidenta Dilma es-
forçam-se para fazer investimentos na infraestrutura 
brasileira. Mas, infelizmente, o Estado brasileiro não 
tem pessoal, não tem funcionário, não tem servidor, 
não tem estrutura... 

(O microfone é desligado.)

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Tem 
a palavra a Deputada Mara Gabrilli.

A SRA. MARA GABRILLI (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) –  Sra. Presidenta, só quero 
registrar a minha presença.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Pois 
não. Está registrada a presença da Deputada Mara 
Gabrilli, que não está conseguindo fazê-lo no painel.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com 
a palavra o Deputado Zé Geraldo.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do 
orador.) –  Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, to-
dos aqueles que me ouvem neste momento, eu quero 
registrar que, desde que cheguei a esta Casa, um dos 
meus trabalhos em Brasília é lutar pela infraestrutura 
do Estado do Pará, principalmente as rodovias federais.

Há no Pará aproximadamente 5 mil quilômetros 
de rodovias. Quando o Presidente Lula assumiu o 
Governo, todas as rodovias eram um caos completo.

Sra. Presidenta, desde a criação do PAC e até 
hoje, o nosso trabalho vem sendo travado por ques-
tões ambientais, por questões de projeto, empresas 
que vêm falindo e demoram 2 anos para serem re-
compostas.

Há 5 anos venho trabalhando para asfaltar al-
guns trechos da Rodovia Transamazônica. Há 3 anos 
que não se consegue fazer o estudo de fauna –  3 
anos! A empresa está parada, com contrato. Ela não 
consegue trabalhar em uma rodovia, Deputado Do-
mingos Dutra, aberta há 40 anos, uma estrada que já 
poderia estar asfaltada há muitos anos. Ela já poderia 
estar asfaltada desde o Governo Lula. Já estamos no 
segundo ano do Governo da Presidenta Dilma e não 
conseguimos concluir o estudo de fauna. Uma hora é 
porque esse estudo não foi feito no período seco, ou-
tra hora porque ele não foi feito no período chuvoso. 
O tempo vai passando e o povo vai sofrendo: quando 
não é lama, é poeira.

Então, quero registrar a minha insatisfação. O que 
está acontecendo? Não há empresa que faça esse tipo 
de projeto? Se não há no Brasil, vamos buscar empre-
sas em outros países deste planeta. Deve haver alguém 
capaz de fazer bons projetos de revisão, projetos de 
engenharia, projetos ambientais. 

Não é falta de dinheiro, não é falta de decisão 
política. O Governo Federal tomou a decisão política. 
Há dinheiro sobrando para asfaltar essa rodovia, no 
entanto, não conseguimos viabilizar a legalidade am-
biental, a legalidade de engenharia civil dessa rodovia. 
Enfim, falência da empresa... 

(O microfone é desligado.)

 O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Sem revisão 
do orador.) –  Sra. Presidenta, venho aqui denunciar 
uma barbaridade de que fui vítima, como Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, junta-
mente com a Comunidade Vinhas Velho e suas lide-
ranças, como J.J., Dona Maria José, Carlos Jacinto, 
Seu Olegário, de 82 anos, e Dona Babá, de 86 anos, 
em São Luís, Capital.

Estes aqui, Srs. Deputados, são artefatos de bom-
bas de gás lacrimogênio, bombas químicas, bombas 
de borracha (mostra objetos). Aqui está a prova parcial 
da guerra que foi travada pela Polícia Militar do Mara-
nhão, a mando da Governadora Roseana, para tentar 
destruir uma comunidade tradicional.

Vou voltar a esta tribuna para falar desse assunto, 
Sra. Presidente Rose. Mas queria agradecer a V.Exa., 
que adotou medidas durante essa violência praticada, 
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que encaminhou ofício à Governadora Roseana e ao 
Ministro José Eduardo Cardozo, que falou comigo duas 
vezes durante essa barbaridade.

Aqui estou trazendo parte dos artefatos da Polícia 
Militar usados contra mim, como Presidente da Comis-
são de Direitos Humanos. Eu estava de recesso, mas 
não descansando, estava defendendo idosos, crianças 
e adolescentes ameaçados de serem assassinados no 
Estado do Maranhão.

Quero agradecer a V.Exa. as medidas que foram 
tomadas e pedir à Mesa que adote providências. Estou 
representando contra a Governadora do Maranhão, 
juntando fotos.

Meu carro foi roubado pelo Coronel Jeferson 
Teles desde o dia 25. Eu só fiquei com a chave, não 
sei onde está meu carro. Estou tomando providências 
jurídicas. Peço à Casa que adote providências para 
garantir nossa imunidade e garantir meu exercício de 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos.

Muito obrigado.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) –  Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, nesta semana em que estamos por 
concluir os trabalhos referentes ao primeiro semestre 
da 2ª Sessão Legislativa da 54ª Legislatura, quero, em 
nome do Partido da República, parabenizar os nobres 
Deputados pelo comprometimento e dedicação empe-
nhados na apreciação das matérias.

O número de proposições apreciadas no plená-
rio da Casa até o momento totaliza 141, entre projetos 
de lei, medidas provisórias, propostas de emenda à 
Constituição e outras propostas. 

Em relação aos 34 projetos de lei apreciados no 
plenário, não poderia deixar de mencionar o Código 
Florestal, que, fruto de intensas negociações ao longo 
de 13 anos de tramitação, foi aprovado, a despeito das 
polêmicas que suscitou.

Entre os projetos da área da saúde votados, são 
de especial relevância os que versam sobre a obriga-
toriedade de atendimento cirúrgico-plástico aos por-
tadores de defeitos físicos causadores de sofrimen-
to moral e sobre a obrigatoriedade de atendimento 
médico-cirúrgico, com prazos predeterminados, para 
portadores de neoplasia.

A apreciação do projeto sobre a criação de varas 
nos tribunais regionais do trabalho de diversas regiões 
foi de grande importância, vez que propiciará ampliar o 
acesso à Justiça e conferir celeridade aos processos 
na área trabalhista.

De igual valor, foi votado projeto que implementa 
alterações no Código Penal no sentido de endurecer 
penas para diversos tipos de delitos, inclusive para cri-
mes cometidos no âmbito da Internet e de contrabando.

Outra proposta aprovada, também objeto de gran-
des controvérsias, foi a PEC do Trabalho Escravo. Me-
nos polêmicas, mas fundamentais para o País, foram 
as PECs sobre o Sistema Nacional de Cultura e sobre 
o direito de aposentadoria integral no caso de invalidez.

Entre as 19 medidas provisórias votadas, des-
taquem-se, por sua importância, a destinada à cria-
ção do Cadastro Nacional de Municípios com Áreas 
Propícias à Ocorrência de Desmoronamentos, a que 
regulamenta a redução dos juros para o microcrédito 
produtivo e concessão de financiamentos para produ-
tores rurais de localidades em estado de calamidade 
pública, a que trata da redução de alíquotas de PIS/
PASEP e COFINS de produtos de diversos setores e 
a que implementa o FUNDEB.

Assim, concluímos o semestre com saldo ex-
pressivo de matérias votadas em plenário. Teremos, no 
segundo semestre, importantes desafios, tais como o 
projeto sobre a reforma política, o que trata da distribui-
ção dos royalties do petróleo e a PEC do Voto Aberto.

Parabéns aos nobres pares e, em especial, ao 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Deputado Marco 
Maia, e aos demais membros da Mesa pela condução 
dos trabalhos!

Muito obrigado!
 O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Sem re-

visão do orador.) –  Sra. Presidenta, registro a impor-
tância para o Brasil, para o povo brasileiro, para os 
trabalhadores e trabalhadoras, para a agricultura fami-
liar e para os pequenos negócios do Brasil como um 
todo, em especial para o Nordeste brasileiro, de hoje 
votarmos as Medidas Provisórias nº 565, 569 e 570, 
de 2012, importantes matérias que abrem renegocia-
ções de dívidas de agricultores familiares atingidos pela 
seca, que suplementam o Bolsa Família para famílias 
na faixa da extrema pobreza e que suplementam re-
cursos para a convivência com a seca. 

Esta Casa precisa votar essas medidas provi-
sórias. O Brasil espera isso, o Nordeste espera isso. 
Estamos convictos de que isso vai acontecer. 

Obrigado, Sra. Presidenta.
 O SR. JUNJI ABE (PSD-SP. Sem revisão do 

orador.) –  Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, 
alguns Parlamentares já trouxeram este assunto no 
dia de hoje, mas tenho absoluta certeza de que as 
minhas considerações são a favor do Brasil.

Lamentavelmente, nos últimos 7 dias, em função 
da greve dos caminhoneiros, independentemente de 
serem funcionários de empresas –  portanto, empre-
gados –  ou autônomos, o Brasil parou.

Eu sou Presidente, com muita honra, da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa do Segmento de Hortifru-
tiflorigranjeiros. Mas independentemente de estarmos 
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falando dos produtos como verduras, legumes, frutas, 
flores, plantas ornamentais e até pescado, houve no 
território brasileiro uma paralisação total, levando pre-
juízos incalculáveis, pelo desabastecimento –  a corda 
sempre arrebenta do lado mais fraco – , principalmente 
aos produtores.

Milhares de produtores não tiveram condições de 
escoar a sua safra, principalmente os produtos sazo-
nais e perecíveis, alimentos imprescindíveis na nossa 
dieta, seja nas nossas casas ou nos restaurantes. Nós 
não podemos continuar dessa forma.

A Lei nº 12.619 entrou em vigor no dia 30 de abril 
deste ano. Nesta Casa, o projeto relativo a essa lei foi 
de autoria do ex-Deputado Tarcísio Zimmermann. Te-
nho absoluta certeza de que S.Exa., assim como os 
demais membros desta Casa, tiveram os melhores 
propósitos na defesa da integridade da relação entre o 
capital e o trabalho, na defesa da saúde, na defesa da 
segurança dos nossos transportadores e das nossas 
rodovias federais, estaduais e até municipais. Mas é 
evidente que faltou um exame melhor, e enfrentamos 
as consequências.

Hoje, realizamos a reunião semanal da Frente 
Parlamentar da Agropecuária. Deputados como Mo-
reira Mendes, Eduardo Sciarra, Jerônimo Goergen, do 
Rio Grande do Sul, este Parlamentar e tantos outros já 
estão envolvidos e participando não só na Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural desta Casa, como também nas frentes 
que congregam todas as atividades econômicas, para 
que possamos efetivamente convidar para compare-
ceram a esta Casa as representações maiores das 
transportadoras, aqueles que cuidam da relação das 
empresas com os funcionários, as entidades classis-
tas que envolvem os transportadores autônomos, os 
caminhoneiros que têm negócios por conta própria, e 
possamos estabelecer critérios, flexibilizar um pouco 
essa lei, de forma que ela seja aplicada como o Bra-
sil precisa.

Não existem nas rodovias, sejam federais, estadu-
ais ou municipais, condições para que os caminhonei-
ros possam descansar após 11 horas de trabalho. Não 
existem locais propícios para descanso, principalmente 
com segurança para os caminhoneiros. 

Essa é a razão de eu trazer este meu protesto 
veemente para que possamos mudar para melhor a 
regra que diz respeito às leis trabalhistas relativas a 
empregados e a empregadores e principalmente as 
que envolvem os transportadores que têm atividade 
autônoma.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
 A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ.) –  Sra. 

Presidente, venho a esta tribuna hoje para fazer uma 

homenagem a um grande amigo, a um grande brasi-
leiro. Não gostaria que fosse uma despedida, porque é 
muito difícil se despedir de alguém que deixa uma obra 
material e imaterial tão grande como deixou o nosso 
professor, democrata, brasileiro, cidadão, pensador de 
esquerda, ex-Reitor da UFRJ, o Prof. Aloísio Teixeira.

Aloísio Teixeira nos deixou fisicamente na sema-
na passada, ao ter um infarto, dormindo, em sua resi-
dência, ao lado de sua companheira de tantos anos, 
sua esposa Beatriz. Por estar fora do Estado do Rio 
de Janeiro, não pude comparecer ao momento da sua 
despedida formal, mas sua mãe, seus filhos, sua es-
posa, seus irmãos, seus sobrinhos, seus netos, seus 
amigos, seus colegas de trabalho, autoridades deste 
País, seus alunos e todos aqueles que o admiraram 
no percurso de sua vida lá estiveram.

Por tudo que sempre representou e ajudou a 
construir, não tivemos o sentimento da despedida, 
mas o sentimento da sua presença, a presença na sua 
obra, de tudo o que fica e é palpável do seu trabalho, 
ao longo da sua vida, de tantos anos na educação, 
não apenas como economista que foi, mestre e doutor, 
formado pela UFRJ e doutorado na Universidade de 
Campinas, mas também o seu legado imaterial –  suas 
ideias. Por tudo o que estabeleceu como referência, 
pela luta democrática que desenvolveu neste País, 
pela sua coragem e pela sua ousadia de não temer a 
exposição de opiniões e de posições políticas nos mo-
mentos da não democracia e da democracia brasileira, 
inclusive em períodos eleitorais, em que se expunha 
para defender suas posições, seus candidatos e suas 
opiniões nas principais polêmicas deste País. 

Lutou em defesa da cultura, da democracia, da 
cidadania brasileira e da educação, entendendo a edu-
cação como um motor principal, protagonista da vida 
e da cidadania brasileiras. Com formação humanista, 
Aloísio Teixeira afirmava que as Ciências Humanas 
deveriam ter centralidade no processo de reestrutura-
ção da universidade, instituição indispensável para a 
construção de um projeto nacional sólido para a Nação. 

Emociono-me porque falei com ele recentemente 
e não pude vê-lo, mas sei do carinho e da admiração 
que todos nutriam por ele, como uma referência extre-
mamente forte. Ele mesmo dizia que o grande legado 
que deixou na Universidade Federal do Rio de Janeiro 
foi a ampliação do acesso àquela universidade. Não 
só àquela universidade, mas também a ampliação do 
acesso à universidade pública, compreendendo que 
a universidade deve ser um espaço de integração da 
sociedade, deve ser o espaço de formação dos diri-
gentes de uma sociedade democrática, um espaço de 
integração das ideias, do conhecimento e da extensão. 
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O Prof. Aloísio fez com que todos os colegiados 
funcionassem. Teve uma gestão marcada pela criação 
das cotas sociais, pela extinção do vestibular específico 
da universidade, adotando o acesso universal nacional 
pelo ENEM, e, acima de tudo, investiu naquela univer-
sidade como nenhuma outra gestão o fez. 

Ele teve momentos de grande gestão por vários 
órgãos deste País, mas, essencialmente, foi um demo-
crata, um brasileiro, uma pessoa que vai fazer muita 
falta para todas as gerações futuras, pelo que ele po-
deria ainda produzir de ideias e de grandes debates na 
política pública brasileira, em todas as áreas em que 
poderia atuar, principalmente na educação. 

Por toda esta caminhada, indiquei o Prof. Dr. 
Aloísio Teixeira para receber o Prêmio Darcy Ribeiro 
de 2012, que é concedido pela Câmara dos Depu-
tados a três pessoas ou instituições cujos trabalhos 
ou ações merecerem especial destaque na defesa e 
na promoção da educação no Brasil. Foi uma última 
homenagem que espero ver concretizada quando da 
escolha dos nomes.

Sra. Presidente, deixo aqui a minha homenagem 
como amiga, como brasileira, como Parlamentar, como 
militante de esquerda, e o meu agradecimento. Falo 
aqui também em nome do Partido Comunista do Bra-
sil, porque o Prof. Aloísio foi um marxista. 

O Brasil perdeu um grande brasileiro que deixou 
um grande legado. E espero, sinceramente, que o novo 
Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que 
o Ministério da Educação, que o Governo brasileiro não 
permitam qualquer retrocesso nas conquistas obtidas 
por ele e por todos da sua geração, como forma não 
apenas de homenageá-lo, mas também de homena-
gear as suas ideias e o seu legado, a que precisamos 
dar continuidade neste País. 

Minha homenagem e minha solidariedade à sua 
família e a todos aqueles que tiveram o privilégio de 
usufruir de seu convívio.

Muito obrigada, Sra. Presidente. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Esta 

Casa se soma à homenagem prestada pela Deputada 
Jandira Feghali ao reitor admirado por todos os ca-
riocas e por todos os membros desta Casa também.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) –  Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, estamos vendo no Brasil um misto de greve 
e lockout na área do transporte. Alguns caminhoneiros 
de empresas menores ou mesmo autônomos têm um 
tipo de crítica, e as grandes empresas têm mandado 
seus motoristas pararem em função de sua própria 
lucratividade. 

Sei que esta Casa aprovou uma lei já sancionada, 
portanto, temos de participar desse debate e buscar 
uma solução. Sabemos que é necessário diminuir o 
ritmo de trabalho dos caminhoneiros, dos motoristas 
profissionais. Sabemos que eles são explorados, que 
às vezes tocam o caminhão por 12 horas, 13 horas 
ou mais e ficam noites sem dormir, causando graves 
acidentes pelo Brasil afora. 

Se a lei é restritiva ou se não garantiu a infraes-
trutura para solucionar o problema, nós vamos ter que 
buscar uma solução. Vamos garantir a infraestrutura, 
mas não podemos permitir que os brasileiros que es-
tão na estrada, seja dirigindo para as transportadoras 
ou passeando, sofram riscos em função de estafa ou 
excesso de trabalho. 

É necessário haver infraestrutura, mas também 
um policiamento sério. É dito que muitos deles dirigem 
usando algum tipo de droga. Cabe à Polícia Federal 
identificar esse tipo de motorista para que seja corri-
gida essa distorção. 

É preciso que as grandes transportadoras parem 
de trabalhar com um único motorista. Eles dizem: “É 
preciso tocar quatro horas, parar 15 minutos e tocar 
mais quatro horas”. Eu quero dizer que quem precisa 
parar é a pessoa que está dirigindo, e não a máqui-
na. O caminhão pode tocar até 24 horas, desde que 
sejam dadas condições humanas de trabalho a esses 
motoristas. 

Em quantas empresas há máquinas que nunca 
param, que trabalham 24 horas por turnos? As gran-
des empresas têm condições de montar equipes de 
motoristas e trabalhar por turno, sem ter que colocar 
às vezes dois motoristas tocando o caminhão. 

Nós precisamos dar dignidade àqueles profis-
sionais da estrada. Precisamos dar infraestrutura, é 
verdade, mas temos que condenar quando há um lo‑
ckout como este feito pelas grandes empresas trans-
portadoras.

Então, como Deputado Federal que aprovou a lei, 
entendo que temos que ter solidariedade com aquele 
trabalhador que está sendo explorado e ter consciên-
cia da necessidade da melhoria da infraestrutura, para 
que o descanso ocorra. Mas também temos que ter 
a consciência de que muitas dessas transportadoras 
querem não só explorar o motorista, mas criar condi-
ções de exploração nos locais onde ficarão parados os 
caminhões, porque ali sabemos que haverá comércio 
como restaurantes e outros tipos de estabelecimentos.

Foi importante a aprovação da lei, foi importan-
te a manifestação de descontentamento, porém, mais 
importante do que isso tudo é encontrar uma solução 
que coloque um basta na superexploração desses 
homens, porque muitos deles, durante todo o ano, fi-
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cam em casa com sua família cerca de 10, 20 dias, 
não mais do que isso, e são submetidos a uma carga 
horária de trabalho extremamente extenuante e a es-
tradas em péssimas condições, enfrentando chuva e 
tendo que viajar à noite.

Sou solidário aos motoristas e favorável ao de-
bate sobre a infraestrutura, mas condeno o lockout 
promovido pelos grandes empresários.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com 
a palavra o Deputado Assis Carvalho.

O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidente, compar-
tilho aqui, com alegria, a minha participação na inau-
guração da sede da Vara do Trabalho em Valença, no 
Piauí, com jurisdição sobre 13 Municípios –  Aroazes, 
Barra d’Alcântara, Francinopólis, Inhuma, Ipiranga do 
Piauí, Lagoa do Sítio, Novo Oriente, Pimenteiras, Tan-
que, Várzea Grande, Elesbão Veloso, Santa Cruz dos 
Milagres, São Félix – , ocorrida ontem, 31 de julho, 
com a presença do Presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho, Desembargador Wellington Jim Boavista, 
do Presidente estadual da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Sigifroi Moreno Filho, e de muitas outras auto-
ridades locais. 

Mais feliz estou por ter participado da articulação 
aqui na Câmara, juntamente com o Deputado Estadual 
Fábio Novo e o Senador Wellington Dias, ambos do 
PT do Piauí, para agilizar a aprovação do Projeto de 
Lei nº 5.584, de 2009, na Câmara –  Projeto de Lei da 
Câmara nº 23, de 2011, no Senado – , para criar novas 
Varas nos Municípios de Bom Jesus, Uruçuí e Valença, 
levando à melhoria das relações capital/trabalho com 
a mediação de um tribunal especializado. 

Além de dar mais um passo na modernização das 
instalações do TRT da 22ª Região, a nova vara nasce 
com duas imensas vantagens: torna mais ágil o acesso 
à Justiça, cumprindo o papel do Poder Judiciário, que 
é ir aonde o povo está, e traz uma novidade fantástica, 
que é o processo judicial eletrônico da Justiça do Tra-
balho, que está digitalizando todos os seus trâmites, 
diminuindo o custo, agilizando o trabalho dos juristas, 
unificando as instâncias, reduzindo os prazos e ainda 
atendendo à demanda de sustentabilidade, ou seja, foi 
inaugurada no Piauí uma nova era processual.

A unidade de Valença é a primeira do Piauí a tra-
balhar exclusivamente com o processo judicial eletrô-
nico, implantado na segunda-feira, dia 30, na sede do 
Tribunal, em Teresina, com a presença do Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho, Ministro João Oreste Dalazen.

O sistema nacional, já utilizado em tribunais re-
gionais do trabalho em 15 varas, em 11 Estados bra-
sileiros, possibilita o trâmite virtual dos processos em 

todas as instâncias, de forma digital, sem usar sequer 
uma folha de papel, eliminando gastos com transporte 
dos processos físicos e com mobiliário para armaze-
namento, dentre outros custos. E está conectado ao 
sistema dos bancos oficiais, como Caixa Econômica 
Federal e Banco do Brasil, dos Correios e da Receita 
Federal. Também garante aos cidadãos e advogados 
acesso on‑line aos processos, ou seja, acesso à Jus-
tiça 24 horas por dia. 

O objetivo é o de que, com o uso de tecnologia, 
que dispensa tarefas mecânicas exigidas pelos proces-
sos judiciais, o tempo dos magistrados seja utilizado 
para a atividade fim da Justiça, que é a decisão. Os 
processos agora podem ser despachados de qualquer 
lugar do Brasil, a qualquer hora.

O Ministro Oreste, durante a solenidade, fez en-
tusiasmado discurso, enumerando as vantagens do 
sistema processual eletrônico, como a celeridade pro-
cessual, a redução dos gastos públicos, o acesso 24 
horas por dia. Mencionou também a grande contribui-
ção dos tribunais trabalhistas para o desenvolvimen-
to sustentável, que é responsabilidade de todos nós.

Segundo o Ministro, é o maior projeto de informa-
tização do processo judicial do mundo. Ele afirmou isso 
ao calcular a substituição do meio do papel pelo meio 
eletrônico na tramitação do processo judicial, levando 
em conta a nossa alta taxa de litigiosidade trabalhista.

Pelos cálculos do Ministro, a Justiça do Trabalho 
recebe uma média de 2 milhões de novos processos. 
Pelo tamanho médio e pela tramitação em cada uma 
das instâncias, são quase 31,4 milhões de folhas de 
papel A4, impactando de forma importante o meio 
ambiental, pois para cada tonelada de papel fabrica-
do são necessários o corte de 25 árvores e o uso de 
100 mil litros d´água e de 5 mil quilowatts de energia. 
Ou seja, a implantação do sistema, pela economia 
de milhares de toneladas de papel por ano, preserva 
mais de 50 mil árvores, reduz o consumo de água e 
energia elétrica, diminui a emissão de gás carbônico, 
que hoje é usado na produção de equipamentos como 
impressora e é liberado pelos automóveis usados no 
transporte de 2,19 toneladas de papel.

Então, Sra. Presidente, queria parabenizar todos, 
de forma especial o Ministro João Oreste Dalazen e 
os ex-Presidentes do TRT do Piauí Manoel Edilson 
Cardoso e Arnaldo Boson, que, juntamente com o 
atual Presidente, o Desembargador Wellington Jim 
Boavista, um entusiasta deste grande projeto –  in-
clusive, S.Exa. estava conosco ontem lá em Valença, 
este grande Presidente do TRT do Piauí – , tiveram 
participação decisiva na criação da Vara de Valença 
como também, brevemente, na instalação das Varas 
de Uruçuí e de Bom Jesus. 
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Parabenizo de forma muito especial o Juiz Titular 
da Vara de Valença, Francílio Bibio Trindade de Car-
valho, todos os servidores da Justiça do Trabalho, os 
membros do Tribunal do Trabalho do Estado do Piauí 
e todos os piauienses que recebem esse grande be-
nefício.

Eram essas as nossas palavras. 
Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com 

a palavra a Deputada Marinha Raupp.
A SRA. MARINHA RAUPP (PMDB-RO. Sem 

revisão da oradora.) –  Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de dar como lido pronunciamento 
que faço a respeito do centenário da Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré, no meu querido Estado de Rondônia, 
que comemora o transcurso desse aniversário com o 
povo de Porto Velho, de Guajará-Mirim, do Brasil e de 
todo o mundo.

Nesse pronunciamento, registro que tivemos a 
oportunidade de restaurar sete quilômetros dessa fer-
rovia –  num traçado apenas turístico –  no Governo 
Valdir Raupp. 

E, por fim, Sra. Presidenta, venho à tribuna para, 
em nome do Governo do meu Estado e do Governa-
dor Confúcio Moura, trazer à Casa o livro Das trevas 
para a luz –  O renascer da Estrada de Ferro Madeira 
Mamoré, edição especial, que tem o objetivo de fazer 
com que a luta do povo que construiu a primeira ferro-
via da Amazônia, a décima quinta do Brasil, nunca seja 
esquecida. Seu autor, Danna Merril, nos homenageia 
e nos presenteia com essa linda obra.

Obrigada, Sra. Presidente Rose de Freitas.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Depu-

tada Marinha Raupp, V.Exa. vai entregar o livro à Casa?
A SRA. MARINHA RAUPP –  É um presente 

para a Casa –  e faço questão de entregar nas mãos 
de V.Exa.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, venho à 
tribuna falar de importante data para o povo de Porto 
Velho, de Guajará-Mirim, do Estado de Rondônia, do 
Brasil e do mundo: hoje comemoramos o Centenário da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a primeira ferrovia 
na Amazônia, construída no inicio do século passado.

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é símbolo da 
ousadia do homem, pois foi construída em espaço ter-
ritorial então pouco habitado e enfrentando um desafio 
geológico sem igual, uma vez que a cabeceira do rio que 
tem o mesmo nome interrompe o desenho de sua linha.

Foi a décima quinta ferrovia a ser construída no 
País e a primeira na Amazônia, tendo suas obras exe-

cutadas entre 1907 e 1912, pela empresa americana 
Madeira Mamoré Railway Company. Foi ela resultante 
de uma concessão do Governo Brasileiro, como parte 
das negociações diplomáticas oficializadas pelo Tra-
tado de Petrópolis, firmado em 1903, entre o Brasil e 
a Bolívia, como compensação pela área que hoje é o 
Estado do Acre.

Após duas tentativas fracassadas para sua cons-
trução no século XIX, e as inúmeras vidas ceifadas pelo 
imperioso clima tropical –  quente e úmido – , espa-
lhou-se o mito de que, mesmo com todo o dinheiro do 
mundo e metade de sua população trabalhando nas 
obras, seria impossível construí-la. A propósito, eterni-
zou música de domínio popular: “Cada dormente/ co‑
locado em seu leito/ a lenda diz/ e não é mentira não/ 
representa um operário/ morte em sua construção”. 

A história da construção da Ferrovia Madeira 
Mamoré inspirou livros e filmes e já foi contada por 
inúmeros escritores, enredada de muitas formas, in-
cluindo a minissérie brasileira Mad Maria, produzida 
e exibida em 2005, pela Rede Globo, e em cuja cha-
mada se dizia: “Uma das mais fantásticas páginas da 
História do Brasil”, e o livro A Ferrovia do Diabo, de 
Manoel Rodrigues Ferreira, que conta a saga de lutas 
e intrigas, amores e ódio e um sem-fim de tragédias e 
fracassos no coração da Floresta Amazônica.

Então, Sras. e Srs. Parlamentares, realmente, a 
construção da centenária Estrada de Ferro Madeira-
-Mamoré é para nós, rondonienses e rondonianos, uma 
marca na História do Brasil e no coração dos descen-
dentes dos operários de mais de 50 nacionalidades que 
ali foram trabalhar. Isso porque, naquele momento, a 
posse das fronteiras permitiu a colonização de vastas 
extensões do território amazônico a partir da cidade 
de Porto Velho, fundada em 4 de julho de 1907. A fun-
dação de Guajará-Mirim, por sua vez, deu-se quando 
da chegada da primeira composição, em 1912. 

No projeto, a ferrovia estendia-se por 366 quilô-
metros, por meio dos quais se pretendia escoar, até o 
Atlântico, a borracha e outros produtos cultivados na 
região. Após cinco anos, a Madeira-Mamoré foi inau-
gurada, mas já em 1912, nossa borracha começou a 
perder espaço no comércio mundial para a produzida 
no sudeste asiático, o que fez com que a estrada des-
se prejuízo. 

Em 1931, por força do Governo Federal, a EFMM 
foi nacionalizada. Ela operou até 1966, quando, após 
54 anos de atividade, teve sua desativação autoriza-
da e, sem mais razão para receber investimentos, foi 
abandonada. 

Essa obra fenomenal da engenharia mundial, 
porém, deixou grandes marcas na região. A Mad Ma-
ria –  Denominação que vem da junção da palavra 
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inglesa mad, que significa louca e nela representa o 
sonho ufanista de construir a ferrovia, e Maria, nome 
das antigas locomotivas movidas a carvão –  apitou 
pela última vez em 1972.

Num esforço do então Governo do Estado de 
Rondônia, a ferrovia voltou a operar em 1981, apenas 
para fins turísticos, num trecho de sete quilômetros. 
Essa operação foi paralisada no ano de 2000. Mas, 
no Governo Valdir Raupp, fizemos inúmeros passeios 
naquele trecho. 

O Governo de Rondônia, por meio da Lei nº 341, 
de 4 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a proteção 
e conservação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, 
protege o seu acervo e autoriza o Poder Público a fa-
zer investimentos ali.

Em 10 de novembro de 2005, a Ferrovia Madeira-
-Mamoré foi tombada como Patrimônio Cultural Brasi-
leiro, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional –  IPHAN, de acordo com a Portaria nº 108, 
assinada pelo então Ministro da Cultura, Gilberto Gil. 

Diante da grandiosidade desse patrimônio his-
tórico e cultural, e em homenagem ao centenário da 
ferrovia, o povo rondoniense está propondo, por inter-
médio de órgãos colegiados, que a EFMM seja incluí-
da na lista de Patrimônio Mundial da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
–  UNESCO, de forma a ter visibilidade mundial e o de-
vido reconhecimento de seu valor histórico e cultural. 

Quero ainda, Sras. e Srs. Deputados, nesta data 
em que comemoramos o centenário da Madeira-Ma-
moré, doar para esta Casa de Leis o livro Das trevas 
para a luz –  O renascer da Estrada de Ferro Madei‑
ra Mamoré, de Danna Merril –  um presente especial 
do Governo do Estado de Rondônia e do Governador 
Confúcio Moura para todos os que ali vivem. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. EMILIANO JOSÉ (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) –  Sra. Presidenta, quero dar como lido 
pronunciamento que faço sobre a atividade política e, 
principalmente, as eleições municipais no meu Estado.

Nesse pronunciamento, falo especificamente das 
cidades de Conceição do Coité, Canarana, Barro Alto 
e Serrinha, evidenciando a mobilização do povo, o en-
tusiasmo de nossa gente com a política e mostrando 
que a orquestração que visa desqualificar a atividade 
política é algo completamente equivocado.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, há uma 
orquestração, empreendida sobretudo pela mídia tra-
dicional, destinada a desqualificar a política, como se 

fosse uma atividade indigna ou, ao menos, exercida 
apenas por seres indignos. Com essa orquestração, 
querem fazer pesar quase que uma maldição sobre os 
que exercem a atividade política. Parece que aqueles 
que se envolvem com a política estariam destinados 
à corrupção, à malversação do dinheiro público, e isso 
acaba por ser um exercício de deseducação e uma 
tentativa da mídia tradicional de substituir os que são 
contemplados com o voto popular. 

A política, porém –  e tenho insistido nessa ideia 
– , é a mais nobre das atividades humanas, e os que 
dela fazem negócio, estes, sim, devem ser expurga-
dos de acordo com as regras do Estado Democrático. 

Tenho me impressionado, num sentido inteira-
mente contrário a essa orquestração, com as andan-
ças que venho fazendo pelo Estado da Bahia. Nesse 
período que antecede as eleições municipais, tenho 
visto milhares de pessoas mobilizadas, com uma ale-
gria e uma disposição de luta contagiantes, dispostas 
a mudar o mundo, o que significa, primeiro, mudar a 
sua cidade. Tenho visto milhares de pessoas dispostas 
tanto a eleger uma nova alternativa para o seu Municí-
pio, quanto a garantir a continuidade do projeto político 
em andamento. 

Tenho percorrido Municípios onde o PT disputa as 
eleições com candidatura própria a Prefeito ou a Pre-
feita e outros onde a candidatura é de partidos aliados, 
com o PT na Vice ou não. Nos últimos dias, algumas 
reuniões e comícios me impressionaram.

Estive em Conceição do Coité, na inauguração 
do nosso comitê de campanha, sexta-feira passada, 
e me emocionou a participação popular em carreata 
ali realizada –  refiro-me não só ao número de carros, 
mas, sobretudo, ao volume de pessoas que acompa-
nhavam a pé a carreata. No final, na praça onde fun-
cionará o comitê, milhares de pessoas se aglomeraram 
para ouvir o nosso candidato a Prefeito, o Assis, do PT, 
e o candidato a Vice, o Alex, do PMDB. 

Eu próprio fui um dos oradores do que acabou 
se tornando um comício, aliás, um grande comício. O 
entusiasmo do povo, o olhar incendiado de esperança 
de toda aquela gente, especialmente quando o Assis 
falou, me deixaram emocionado, pude constatar o 
quanto há de desejo de mudança no Município, hoje 
assoberbado por uma gestão que se tem notabilizado 
por provocar manchetes na imprensa baiana sobre o 
mau uso do dinheiro público. 

Há anos acompanho Conceição do Coité, há anos 
compartilho da atuação do PT no Município. Sei, por-
tanto, o quanto há de dedicação por parte dos nossos 
militantes à vida política, à ideia de que é preciso mu-
dar os destinos do Município, de que preciso derrotar a 
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oligarquia que há décadas controla sua administração, 
sempre em desfavor do povo. 

Ressalto, entre tantos, o Assis, uma liderança que 
galvaniza, que aglutina, que dá atenção e carinho ao 
povo. O entusiasmo da população e da militância de que 
tenho sido testemunha indica que estamos a caminho 
de conquistar uma importante vitória. E, conquistando 
essa vitória, tenho certeza, vamos fazer valer os sonhos 
de uma Conceição do Coité que responda às necessi-
dades e esperanças do seu povo, que merece ter uma 
administração que aplique cada centavo do dinheiro 
público de maneira séria, de acordo com prioridades 
estabelecidas pelas ideias e propostas da população. 
Isso, tenho certeza, Assis, ao lado de Alex, irá fazer. 

Da mesma maneira, emocionou-me a mobiliza-
ção política que tomou conta de Canarana no último 
domingo, mais especificamente no distrito de Salo-
bro, o maior do Município. Também ali estive para a 
inauguração do comitê de campanha do candidato a 
Prefeito pelo PT, o Reinan, e de seu Vice, o Vado, vin-
culado ao PSB. 

As ruas de Salobro foram tomadas por uma popu-
lação entusiasmada, e um mar de bandeiras vermelhas 
embelezou o distrito e caminhou em direção à praça 
onde está o comitê. Estive no comício, do qual também 
participaram o Dr. José Sérgio Gabrielli, Secretário de 
Planejamento do Governo Jaques Wagner; Joaci Dou-
rado, Deputado Estadual; Paulo Câmara, Secretário de 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado, 
além, naturalmente de Reinan e Vado e dos nossos 
candidatos a Vereador. 

Reinan é uma liderança que entusiasma profun-
damente o povo de Canarana, tanto pelo seu carisma 
pessoal, quanto pela densidade das propostas que 
apresenta para o Município. 

Estive ainda, Sra. Presidenta, junto com o Se-
cretário José Sérgio Gabrielli, no Município de Barro 
Alto, vizinho a Canarana, para um concorrido almoço 
na casa do querido amigo e Vereador Maurício, do PT, 
onde estavam também o nosso candidato a Prefeito, o 
querido amigo Nicácio, do PT; seu candidato a Vice, o 
ex-Prefeito Zé Sebastião, do PRP, e todos os nossos 
candidatos a Vereador. 

A nossa coligação tem reunido condições para 
uma grande vitória, o que possibilitará uma mudança 
profunda na vida do povo do Município. 

Registro ainda que, também na sexta-feira pas-
sada, estive na 7ª Plenária do Vereador Jorge Gon-
çalves, do PT, no Município de Serrinha. E, nova-
mente, presenciei uma mobilização impressionante. 
Essa plenária foi, ao mesmo tempo, uma prestação de 
contas do mandato e uma conclamação à reeleição 
de Jorge, hoje Presidente da Câmara Municipal. Faço 
questão de dizer que a atuação de Jorge Gonçalves 

é um exemplo de mandato petista pelo que provoca 
de participação popular, pelo que ajuda a organizar o 
povo, pela atitude de ouvir e de transformar em ação 
política aquilo que ouve. 

Para concluir, Sras. e Srs. Deputados, volto ao 
início do meu discurso, para dizer que a política, a 
boa política, entusiasma o povo, mobiliza corações e 
mentes interessados em ver a vida melhorar, em ver 
os seus semelhantes em melhores condições, em ver 
a produção de bons frutos para todos.

Estamos longe de um cenário de desânimo e de 
desesperança. Pude ver o quanto o meu partido, o PT, 
é admirado e querido pelo povo e o quanto tem sabi-
do aliar-se, fortalecer os aliados e construir projetos 
políticos em cada Município, sempre contando com o 
povo e com outros partidos que também pretendem 
contribuir para a melhoria das condições de vida de 
nossa gente, incorporando-se à revolução democrática 
que estamos conduzindo no Brasil. Essa revolução foi 
iniciada com a vitória de Lula, esteve em curso nos 8 
anos de seu governo, que produziu mudanças extra-
ordinárias, e tem continuidade com a Presidenta Dilma 
e, na Bahia, com o Governador Jaques Wagner, que 
vêm mudando e melhorando a vida da nossa gente. 

A política é o oposto da barbárie, é o cimento da 
democracia e a garantia da civilização, e temos teste-
munhado o quanto o nosso povo valoriza a política, a 
boa política, o quanto pretende continuar a lutar para 
transformar o mundo permanentemente numa festa 
de alegria, trabalho e pão. 

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Sem revisão 

do orador.) –  Sra. Presidente, gostaria de destacar o 
lançamento da Cidade Universitária pelo Governo do 
Estado do Amazonas, recentemente, na cidade de 
Manaus. A Cidade Universitária terá capacidade para 
abrigar 2 mil alunos –  sendo mil da Capital e mil oriun-
dos do interior –  em alojamentos onde eles irão tomar 
café, almoçar, jantar e morar. E o mais importante é 
que todo o recurso para o lançamento desta Cidade 
Universitária é do Governo do Estado. 

Parabenizo o Governador Omar Aziz por esta 
iniciativa.

 O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Sem revi-
são do orador.) –  Sra. Presidenta, quero encaminhar 
à Casa, solicitando que seja transcrito nos Anais, do-
cumento entregue ao Ministro Mendes Ribeiro sobre 
a crise da suinocultura em Santa Catarina e no Brasil. 
Nele solicito que o Conselho Monetário Nacional apro-
ve as medidas para a recuperação da suinocultura e 
também que haja, no Sul do Brasil, o milho que está 
faltando para a alimentação dos animais. 

Encaminho também um artigo de minha autoria 
sobre a ocupação territorial no Brasil, Reserva Legal 
e Áreas de Preservação Permanente –  APPs que eu 
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quero registrar nos Anais desta Casa para que fique 
para a posteridade. Espero que realmente as pessoas 
passem a ter consciência do Código Florestal que nós 
vamos votar nos próximos dias, que terá o agricultor 
como grande prejudicado.

Muito obrigado, Sra. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
ORADOR

Ofício no 047/2012 –  GAB708 –  CCO-SC

Chapecó, SC 30 de julho 2012

V. Exª o Senhor
Mendes Ribeiro Filho
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Brasília/DF

Senhor Ministro,
Com nossos cumprimentos, reiteramos nossa 

preocupação com a crise da suinocultura, imensamente 
agravada conforme manifestamos a Vossa Excelência 
por meio do ofício no 45/2012 de 20/7/2012.

A situação hoje, e a cada dia aumentada traz o 
desespero dos suinocultores, uma vez que:

• Não há milho balcão suficiente da Co-
nab para a demanda, sendo disputado quase 
a força pelos produtores;

• Não há milho disponível em Santa Cata-
rina, nem com pagamento a preços chegando 
a R$ 35 a saca;

• Continua o descarte de matrizes num 
ritmo acelerado;

• Não há aquisição dos leitões para aba-
te, conforme acordado com o MAPA;

• A operação de subvenção de R$ 0,40 
por quilo de suíno vendido ainda não foi auto-
rizada pelo CMN;

• Rolagem da dívida, não está definida 
e o sistema financeiro dificulta a espera para 
a renegociação;

• A falta de milho já se estendeu para o 
setor de aves e leite, estendendo à indústria 
avícola anunciando o não alojamento em 30% 
de pintos;

• A greve dos motoristas, já está afetan-
do o transporte de milho, atingindo também a 
entrega de carnes e leite pela agroindústria 
ao mercado consumidor;

• É flagrante a falta de farelo de soja dis-
ponível para ração que hoje chega a custar 
R$ 1.400,00 a tonelada para os suinocultores.

Senhor ministro, salvo melhor juízo a situação é 
catastrófica para o setor da suinocultura com a pos-
sibilidade de se estender para todo o agronegócio de 
carnes.

Assim sendo, acredito ser fundamental:

• Prorrogar o prazo da vigência da Lei no 
12.619/2012, Lei dos motoristas.

• Buscar solução para milho PEP, Balcão 
ou outra modalidade para que o milho chegue 
o mais rápido possível.

• A aprovação do CMN das medidas 
anunciadas por Vossa Excelência na prorro-
gação das dívidas, subvenção de R$ 0,40 kg 
de suíno vendido, autorização de liberação de 
recursos para aquisição de leitões.

Na certeza que Vossa Excelência buscará a so-
lução do impasse junto ao Governo Dilma registramos 
protestos de elevado apreço.

Atenciosamente, –  Deputado Valdir Colatto, Vi-
ce-Presidente da Frente Parlamentar da Suinocultura .

“Você já comeu hoje? Agradeça ao agricultor!
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidente, 
peço a V.Exa. que acolha como lido pronunciamento 
em que me reporto à atuação do Banco do Nordes-
te do Brasil, que anunciou agora a instalação de 100 
novas agências na região do Polígono das Secas. É 
um acontecimento auspicioso, e esperamos que seja 
concretizado no processo, ora em curso, de aplicação 
mais expressiva de recursos por aquele estabelecimen-
to, que tive a honra de presidir em décadas passadas.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  O pro-

nunciamento de V.Exa., Deputado Mauro Benevides, 
será considerado como lido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, segundo 
registro da imprensa cearense, o Banco do Nordeste 
do Brasil, instituição que, no dia 18 de julho último, 
comemorou 60 anos de existência, anunciou a expan-
são de sua rede de agências em vários Municípios do 
Polígono das Secas, voltando a uma fase de recon-
quista de mercados, com base na recapitalização de 
recursos que, seguidamente, temos defendido desta 
tribuna. Essa abertura de novas agências ocorre após 
a superação de problemas internos que chegaram a 
abalar o seu prestigio junto à opinião pública da pró-
pria Nação.

Numa esquematização gradual de seletividade 
de espaços junto a importantes centros urbanos da 
faixa territorial em que atua preferencialmente, o BNB 
espera melhor posicionar-se no contexto bancário, so-
bretudo no padrão do CREDIAMIGO, programa voltado 

para pequenos tomadores. Esse tipo de atendimento, 
a propósito, já vem sendo exercitado com êxito, desde 
a gestão do ex-Presidente Roberto Smith, que hoje 
dirige a Agência de Desenvolvimento do Estado do 
Ceará –  ADECE.

Com o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste 
–  FNE, vitalizado com os R$4 bilhões, previstos na 
Medida Provisória 564, torna-se muito adequado ofe-
recer condições mais eficazes ao alargamento das 
aplicações, dentro de critérios flexíveis, que inadmi-
tam, porém, distorções como as que foram recente-
mente constadas, com repercussão desfavorável em 
todo o País.

O dirigente máximo da instituição, Paulo Sérgio 
Rebouças Ferraro, ao pronunciar-se na solenidade 
comemorativa do aniversário da tradicional entidade, 
tornou pública a intenção da Diretoria de reabilitar 
plenamente a imagem do Banco, relembrando muitos 
dos que, ao longo do tempo, souberam atuar criterio-
samente, a exemplo de seu conterrâneo Rômulo de 
Almeida, inspirador do projeto do Governo Vargas, 
no ano de 1952, aprovado pelo Congresso Nacional.

Além dele, sucessores como Raul Barbosa, Alen-
car Araripe, Nilson Holanda, Hilberto Silva, Rubens 
Costa, Camilo Calazans de Magalhães e João Alves 
de Melo, entre outros, souberam porfiar numa linha de 
criteriosa observância de diretrizes éticas até então 
cumpridas exemplarmente, tornando-se apanágios de 
um órgão de conceito irrepreensível.

A bancada federal nordestina acompanhará so-
lidariamente todas as iniciativas que vierem a impul-
sionar o crescimento regional, com reflexos no desen-
volvimento do próprio País.

Era o que tinha a dizer, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Pas-

sa-se ao



27652 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2012

V –  GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Francisco Floriano, do 

PR do Rio de Janeiro.
 O SR. FRANCISCO FLORIANO (Bloco/PR-RJ. 

Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, sinto-me muito feliz em discursar no pri-
meiro Grande Expediente deste recomeço da Sessão 
Legislativa. Aproveito para mandar um abraço carinho-
so a todo o povo do meu Estado, o Rio de Janeiro, e 
para desejar uma boa tarde a todo o povo brasileiro.

O tema que trago a esta tribuna nesta tarde re-
quer total atenção de todos que nos ouvem, das au-
toridades federais, estaduais e municipais, das famí-
lias, dos jovens, dos educadores. Precisamos escla-
recer melhor a cada brasileiro o verdadeiro caos que 
se instalou na nossa sociedade em razão do uso de 
drogas. Chamo a atenção de todos porque não há um 
movimento sequer para mudar esse estado de coisas. 
Embora a imprensa mencione secretaria A, secretaria 
B, associação disso, associação daquilo, o que se vê 
nas esquinas e nas ruas próximas às comunidades, 
em nossas cidades, no País, são crianças e jovens 
se matando. É inacreditável que o Rio de Janeiro não 
tome providências urgentes para tentar mudar esse 
cenário. E não é só o meu Estado. Chamo a atenção 
da Presidenta Dilma Rousseff para a necessidade 
de desenvolver uma ação conjunta, uma consciência 
nacional contra essa maldição que é o crack no País.

Quero que não só as autoridades, mas a família, 
os jovens, os educadores esclareçam melhor a cada 
brasileiro o que representa essa droga. Sabemos nós, 
eu e você, que temos de fazer a nossa parte. Mas tem 
de estar em você, jovem, criança, dependente quími-
co, o desejo de mudança, o desejo de dizer “não” à 
droga, de dizer “não” ao maldito crack. É necessário, 
sim, querer parar.

É necessária a ajuda dos profissionais da Psico-
logia, da terapia. Tem de partir de você, meu amigo, 
que vive essa dependência, essa carência, o desejo 
de buscar alívio imediato, na hora da angústia, na hora 
da obsessão, no crack, o desejo de lutar contra isso e 
dizer “não” ao crack.

É grande a chaga da humanidade nos tempos 
atuais e a proliferação descontrolada das drogas, prin-
cipalmente o crack. Se em outras épocas havia epide-
mias que liquidavam muitas vidas, hoje há, talvez, a 
pior das epidemias: a epidemia das drogas, do crack. 
Chamamos a atenção do Congresso para essa mal-
dição. Que possamos lutar contra ela, porque está 
acabando com o povo. 

A sociedade tem que estar alerta à criança que 
bate na janela do carro para pedir e a outras que se 
arrastam como verdadeiros animais dentro de latões 

de lixo nas noites e madrugadas. Estão procurando o 
quê? Isso é o crack. Precisamos dar um basta a isso!

Nós não tínhamos essas epidemias. Elas estão 
acabando com a vida das pessoas, principalmente dos 
jovens. Infelizmente, existem drogas que são aceitas, 
permitidas pela sociedade, mas que são nocivas à saú-
de como qualquer outra. Todas são nocivas! Chamo a 
atenção para o álcool, o cigarro, a maconha, e tantas 
outras. Mas hoje se encontra nas esquinas, em qual-
quer canto, essa maldição chamada crack. 

Então, temos que acordar, temos que despertar 
para tal coisa. É necessário dar seguimento à gran-
de campanha, iniciada há alguns anos, que pretende 
esclarecer o jovem sobre os malefícios dessas subs-
tâncias. Tem tido bons resultados. No entanto, desde 
o início deste século, uma droga específica passou 
a operar de forma arrasadora, uma maldição que eu 
chamo de crack.

Há necessidade de um grande trabalho para 
conter a avalanche que o consumo dessa substância 
provoca. É uma missão que cabe a todos nós, a toda 
a sociedade. Jovens de diversas origens, com grande 
vulnerabilidade, precisam de conscientização, de pre-
venção, de ajuda, de informação e de repulsa a qualquer 
tipo de droga, pois entendemos que o caminho para a 
cidadania passa longe da fuga da realidade, algo mui-
to comum para quem usa substâncias entorpecentes. 

É necessário, então, desenvolver uma ação con-
junta, organizada não somente pelo poder público, 
mas que envolva professores, educadores, técnicos 
em educação, direções de escolas, estudantes, pais, 
toda a comunidade. Essa tarefa deve ter cunho muito 
mais preventivo, trabalhar o jovem, a criança e o ado-
lescente de forma mais ativa e clara.

Vejo com grande expectativa e entusiasmo o tra-
balho que está sendo iniciado em várias instituições 
espalhadas pelo País. Acredito que, se atingir todos os 
setores da sociedade, como está sendo sugerido pelos 
programas existentes, o consumo de drogas deverá ser 
drasticamente reduzido, induzindo os jovens a buscar 
os valores da saúde, da vida, da paz, da segurança e 
do esporte. Atingindo todos os setores da sociedade, 
cada um atuará como controlador do outro, e cada 
pessoa informada poderá auxiliar a outra na busca de 
uma vida saudável, protegida e tranquila.

Mas por mais que eu deseje a sua mudança, 
dependente químico, por mais que a desejem o pai, a 
mãe, as autoridades, os psicólogos, os terapeutas, o 
pastor evangélico, o padre ou qualquer outra lideran-
ça religiosa disposta a lutar por você, tem que haver, 
principalmente, a conscientização, o desejo, dessa 
criança, desse jovem, de mudança, de luta para que 
cesse a matança provocada pelo crack.
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Chamo a atenção dos colegas para esse assunto 
porque, de acordo com o Relatório Mundial sobre Dro-
gas, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime, no intervalo de 1 ano triplicaram as apreensões 
de crack no Brasil.

Em diversas cidades, o consumo tem aumenta-
do, gerando enorme preocupação e exigindo esforços 
no sentido de aperfeiçoar os serviços de assistência e 
prevenção ao uso de drogas, assim como a capacitação 
dos profissionais que ajudam na prevenção ao uso e 
multiplicação dos recursos aplicados nos programas 
de recuperação dos dependentes. 

O crack tem um enorme potencial de desenvolvi-
mento de dependência, que se dá de forma muito rápi-
da, levando à morte. Raros são os relatos de pessoas 
que o usaram e não ficaram dependentes. Suspeita-se 
que, nesse caso, se o indivíduo ainda não criou de-
pendência, vai acabar criando. Por isso, corra do mal, 
corra da dependência da droga! Ajude-se, jovem! Cor-
ra! É necessário criar, sim, o desejo dentro de você. 

É certo que, atualmente, existem alguns serviços 
públicos que podem atender pessoas dependentes de 
crack. A política de saúde privilegia a implementação 
de serviços extra-hospitalares e os Centros de Atenção 
Psicossocial –  CAPs, que estão aí para ajudar, com 
grandes profissionais da Psicologia. Os CAPs são as 
unidades que recebem os casos mais graves. Quando 
há necessidade de internação, a diretriz é de que esta 
ocorra em enfermarias de hospitais gerais.

A maioria das pessoas que usam crack no Brasil é 
das camadas mais carentes da população, pois é uma 
droga muito barata. Por isso, deve existir uma enorme 
preocupação dos serviços de saúde e dos responsá-
veis pelas políticas antidrogas com essas pessoas, 
porque à sua vulnerabilidade social somam-se agora 
os problemas trazidos pelo uso do crack. A preocu-
pação é ainda maior com crianças e adolescentes, já 
que grande parte dos usuários de crack se encontra 
nessa faixa etária.

O consumo de crack tem aumentado enormemen-
te em minha cidade, no meu Estado do Rio de Janei-
ro, e no restante do País. Em outras cidades, a droga 
já existe há muitos anos e seu uso tem aumentado, 
gerando enorme preocupação e exigindo esforços no 
sentido de aperfeiçoar os serviços de assistência e pre-
venção, assim como de capacitação dos profissionais 
que ajudam, repito, muito mais na prevenção, com o 
intuito de evitar a iniciação no vício e, como consequ-
ência, a quase impossível recuperação.

Para ser bem-sucedido, um programa de com-
bate a drogas deve ser parte integrante de um plano 
econômico. Requer a existência de uma série de con-

dições favoráveis como educação, saúde, atendimento 
médico-hospitalar, consciência e aprovação popular.

A Sra. Rosane Ferreira –  V.Exa. me permite um 
aparte, Deputado?

O SR. FRANCISCO FLORIANO –  Sim, Deputada.
A Sra. Rosane Ferreira –  Quero parabenizá-lo 

pelo pronunciamento e pela sensibilidade para com 
este que é, sem dúvida, um dos maiores problemas 
que assolam o País e –  por que não dizer? –  o mundo: 
o consumo de droga. Durante o ano todo, juntamente 
com outros Parlamentares, fiz parte de uma Comissão 
Especial de Combate às Drogas. Fizemos um diag-
nóstico, Deputado Francisco Floriano, da situação da 
droga desde a produção. Visitamos os países produ-
tores da folha da coca, o insumo do crack, e os países 
que já tentaram abolir, com políticas mais avançadas, 
esse problema. E eu digo: nós precisamos que todos 
tenham a sensibilidade de V.Exa. para a necessidade 
de enfrentamento do problema. É o mais sério problema 
de saúde pública e de segurança da atualidade, que 
tem dizimado a nossa juventude. Nós estamos perden-
do jovens para o crack. Nós vencemos a luta contra 
a mortalidade infantil, mas agora as nossas crianças 
crescem e morrem aos 18, 19, 20 anos vítimas da fa-
talidade que é o consumo de drogas. Quero me somar 
a V.Exa. e pedir-lhe que se some a nós no sentido de 
fazer cobranças. A Presidente Dilma anunciou, no final 
do ano passado, o investimento de 4 bilhões de reais no 
programa Crack, é Possível Vencer. Precisamos fazer 
com que esses recursos cheguem às cidades para o 
real enfrentamento do problema. Parabéns, mais uma 
vez, pelo seu pronunciamento.

O SR. FRANCISCO FLORIANO –  Muito obri-
gado, Deputada. Fico feliz com a sua luta. Sucesso! E 
pode contar comigo. Vamos unir as forças para mudar 
essa situação no País. 

Muito obrigado.
É fundamental parabenizar aqui pelo trabalho 

que têm feito inúmeros líderes evangélicos, entre eles 
o meu líder, o Apóstolo Valdemiro Santiago, que tem 
feito um trabalho social imenso, juntamente com a Bis-
pa Franciléia, no combate ao crack e à dependência 
química no País.

Parabenizo a Igreja Mundial do Poder de Deus 
pelo trabalho que tem feito em cada canto deste País, 
recolhendo jovens, libertando-os através da fé, das 
orações, ajudando pessoas que estão caminhando em 
direção à morte, suicidando-se por causa das drogas, 
especialmente o crack.

É necessário que você, minha amiga, meu ami-
go, nesta tarde, passe o seu amor, o seu carinho a um 
dependente químico.
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Chamo a sua atenção para a necessidade de nos 
unirmos, como enfatizou a nobre colega, de somarmos 
nossas forças no Congresso para termos os recursos 
prometidos e fazermos cessar essa mortalidade de-
corrente da epidemia maldita do crack.

Espero voltar em breve a esta tribuna para agra-
decer ao Governo Federal pela implantação de um pro-
grama eficiente de combate às drogas e a aos meus 
colegas por se unirem em prol do combate ao crack.

Quero deixar alguns minutos, Sra. Presidenta, 
como me foi solicitado, ao nobre colega Camilo Cola.

Quero parabenizar, mais uma vez, o povo do meu 
Estado do Rio de Janeiro por receber a juventude ca-
tólica, que está chegando de várias partes do Brasil 
e de outros países para o grande evento da geração 
de jovens da Igreja Católica. Estão todos de parabéns. 
Que Deus abençoe o povo brasileiro.

O importante é o desejo de dar continuidade ao 
trabalho, como já foi feito em várias Comissões que 
nesta Casa atuam na luta contra as drogas; o desejo 
da população de enviar e‑mails reivindicando às autori-
dades municipais –  Vereadores, Prefeitos, Secretários 
–  que juntos possamos fazer esse combate. Existem 
inúmeros profissionais da terapia, da Psicologia que 
podem se unir a nós com boas ideias para fazer o me-
lhor em favor do dependente químico, principalmente 
o que vive à beira das grandes comunidades espalha-
das pelo País.

Estou preocupado com essa situação. Quero 
ajudar, quero lutar para mudá-la. Estarei sempre de 
mãos dadas com o dependente químico que está à 
beira da morte. Quem quiser pode encaminhar seu e‑
‑mail para o Deputado Francisco Floriano, da Câmara 
Federal. Vamos lutar juntos.

A Sra. Marinha Raupp –  Deputado Francisco 
Floriano, parabéns pelo grande pronunciamento que faz. 

O SR. FRANCISCO FLORIANO –  Muito obrigado.
A Sra. Marinha Raupp –  Sou a Deputada Federal 

Marinha Raupp, do Estado de Rondônia. Esta sema-
na o Governador do nosso Estado, Confúcio Moura, 
criou a Secretaria da Paz, que já existe em Alagoas, 
do colega Givaldo Carimbão e do Governador Teotônio 
Vilela, com o objetivo de darmos as mãos às crianças, 
aos jovens que estão sofrendo com a dependência quí-
mica, principalmente os usuários de crack. Lá tomou 
posse à frente da Secretaria da Paz a ex-Vereadora 
Penha Simão, do Município de Cacoal, nossa amiga e 
excelente profissional. Tenho certeza de que essa luta 
de Rondônia, do Rio de Janeiro e de Alagoas é uma 
luta de todos nós, Parlamentares, homens e mulheres 
responsáveis que queremos uma sociedade cada vez 
mais justa com os que precisam de apoio para se re-
cuperar. Parabéns, Deputado Francisco Floriano, pelo 

seu pronunciamento. Espero que nós, membros desta 
Casa, possamos, sob o comando da Presidenta Rose 
de Freitas, ajudar crianças, jovens e demais pessoas 
a se livrarem da dependência química.

O SR. FRANCISCO FLORIANO –  Meus para-
béns, nobre colega. Sucesso ao seu Estado e à Se-
cretaria da Paz, certamente de suma importância na 
sua cidade, no seu Estado. 

Muito obrigado.
Parabenizo meus colegas que têm o intuito de 

juntos combatermos a onda de crack que tem exter-
minado nossa infância, nossa juventude, nosso País.

O Deputado Camilo Cola, nosso nobre Deputa-
do, terá a palavra. 

Muito obrigado. 
Um abraço ao povo brasileiro.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Agra-

deço a V.Exa. por conceder ao Deputado Camilo Cola 
o restante do seu tempo.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Camilo Cola. 

O SR. CAMILO COLA (PMDB-ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidenta, Deputada 
Rose de Freitas, demais membros da Mesa, nobres 
colegas, caros assistentes e telespectadores, nesta 
oportunidade, faço uma abordagem sobre a Peregri-
nação da Relíquia do Coração de São Camilo de Lellis 
a Cachoeiro de Itapemirim.

Participei na última segunda-feira, dia 30 de julho, 
com orgulho e emoção, na minha cidade de Cachoei-
ro de Itapemerim, das comemorações pelos 90 anos 
da chegada dos primeiros missionários camilianos ao 
País. A Relíquia do Coração de São Camilo de Lellis 
–  padroeiro dos enfermos e dos profissionais de saú-
de –  percorreu, no mês de julho, as cidades onde os 
camilianos atuam nas áreas hospitalar, educacional, 
assistencial e religiosa.

Durante 4 dias, Cachoeiro homenageou a relí-
quia, com celebração eucarística –  missa celebrada 
pelo Bispo Diocesano, Dom Dario Campos – , procis-
são e momento cultural com a Pastoral da Juventude. 
E, nesta tarde, a Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo promove uma sessão especial em ho-
menagem ao Santo. 

Num mundo marcado pela intervenção da ciên-
cia e tecnologia, que facilmente esquece ou coloca em 
segundo plano o fator humano no processo de cuidar, 
é muito saudável resgatar a voz profética do cuidado 
samaritano de Camilo de Lellis. Seu exemplo de vida 
é inspiração para nós na assistência aos doentes e 
sofredores, num mundo cada vez mais sem alma.

Ficou célebre, entre os profissionais de saúde de 
sua época (século XVI), o seu grito, que, ainda hoje, 4 
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séculos depois, não perdeu a atualidade: “Mais coração 
nas mãos, irmão”. Na visão de São Camilo, a compe-
tência profissional técnico-científica representada pelas 
mãos tem de estar aliada à competência humano-ética, 
em última análise, ao coração. Esta é a perspectiva da 
filosofia camiliana do cuidar: o amor busca a técnica 
e a ciência para melhor servir e cuidar de quem mais 
precisa ou está em situação de vulnerabilidade.

Para São Camilo de Lellis, o processo de cuidar 
tem como medida a sensibilidade feminina “Desejamos, 
com a graça de Deus, servir a todos os enfermos com 
o mesmo amor de uma mãe amorosa para com seu 
filho único enfermo” –  Disse ele.

No dia da morte de São Camilo, na noite de 14 
de julho de 1614, os médicos que dele cuidavam e que 
o conheciam muito bem julgaram que um coração tão 
extraordinário não poderia desaparecer. Assim, junto 
com os padres que o assistiam no momento de sua 
partida, tomaram a decisão de retirar-lhe o coração 
para preservá-lo. 

Nas palavras de Sanzio Cicatelli, um dos seus 
biógrafos, o coração de Camilo “parecia um rubi e era 
tão grande que despertou a admiração de todos que 
o viram”. O Padre Mancini, o então Prefeito da Casa 
Real, afirmou: “Antes do enterro, o corpo foi aberto para 
investigar a causa da morte. Como já tinha fama de 
santidade, foi decidido pela conservação do coração, 
na espera de que, um dia, fossem reconhecidas suas 
virtudes extraordinárias. Assim, na minha presença, foi 
colocado num recipiente coberto com aromas e, em 
seguida, posto numa caixa de cipreste”.

O coração de São Camilo –  que ora nos visita 
–  foi preservado como relíquia ao longo dos séculos e 
está numa urna de vidro, dentro de um relicário doura-
do, que fica no quarto onde ele morreu, na Casa Geral 
dos Camilianos, em Roma. Esse quarto foi transforma-
do depois em capela. E essa relíquia muito raramente 
é levada para fora de Roma. 

Nossos agradecimentos, portanto, aos Padres 
João, Américo e Júnior e ao camiliano leigo José Bes-
sa, Pró-Reitor do Centro Universitário São Camilo, de 
Cachoeiro de Itapemirim.

Sem o trabalho abnegado desses devotos não 
seria possível uma homenagem tão justa e sincera 
a um homem de Deus, um homem que se entregou, 
com humildade, aos doentes e profissionais da saúde.

Essas eram as minhas palavras, Sra. Presidente.
Muito obrigado pelo espaço.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com 

a palavra o Deputado João Ananias, pelo PCdoB. 
O SR. JOÃO ANANIAS (PCdoB-CE. Sem revisão 

do orador.) –  Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, 
eu não poderia deixar de destacar, ao retornarmos do 

recesso, a sóbria e importante decisão tomada pela 
ANATEL contra as empresas de telefonia móvel do 
nosso País, suspendendo a venda de novas linhas 
até que apresentem, concretamente, propostas que 
resolvam o abuso e o descaso com os usuários des-
ses péssimos serviços.

Eu parabenizo a ANATEL, através de seu Pre-
sidente, João Rezende, pela destemida decisão, que, 
a meu juízo, deveria encorajar outras agências regu-
ladoras que assistem passivamente à prevalência do 
desrespeito aos direitos adquiridos dos usuários brasi-
leiros, sem nada fazerem, omitindo-se e, dessa forma, 
privilegiando os infratores em detrimento de nosso povo.

Fiz vários pronunciamentos sobre essa questão 
aqui na Casa e denunciei o caos da telefonia móvel 
no Brasil, decorrente do não cumprimento contratual 
por parte das empresas prestadoras desses serviços. 
Por falta dos investimentos necessários, negligenciam 
a telefonia celular, que aqui não é apenas a mais cara 
do mundo, é também o pior serviço do mundo.

Noutra oportunidade, daqui da tribuna desta Casa, 
também denunciei o negligenciamento crescente por 
parte das empresas prestadoras de serviço de televi-
são por assinatura. Apresentei, inclusive, o Projeto de 
Lei nº 3.919, de 2012, juntamente com o nosso queri-
do companheiro, Deputado Chico Lopes, que propõe 
alterar a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, 
dispondo sobre a comunicação audiovisual de acesso 
condicionado, disciplinando a aplicação de sanções a 
essas empresas.

Está aprovado requerimento também da nossa 
lavra, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, para realização de audiência 
pública e debate sobre a qualidade desses serviços.

A decisão tomada pela ANATEL, Sra. Presiden-
ta, é inédita, em se tratando do seu teor, pois atinge o 
“coração” dessas empresas, que é o lucro. Até então, 
as medidas eram multas; até que a ANATEL resolves-
se agir concretamente, suspendendo as vendas, as 
medidas eram multas. 

Pasmem, usuários, consumidores brasileiros, 
com os dados da Corte de Contas da União, Deputada 
Rosane Ferreira: de 2008 a 2010, a ANATEL aplicou 
multas no montante de 5,8 bilhões de reais a essas 
companhias prestadoras de serviços de telefonia celu-
lar, telefonia móvel e TV por assinatura. Sabem quan-
to ela arrecadou, quanto o Fisco arrecadou com as 
multas? Dos 5,8 bilhões, foram arrecadados apenas 
250 milhões, 4,3% do total aplicado, porque elas se 
utilizam de manobras jurídicas com bons advogados 
e conseguem protelar o pagamento dessas multas, ou 
seja, ficam na mais absoluta impunidade. 
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Está provado que o modelo sancionário hoje 
empregado pela ANATEL mostrou-se ultrapassado e 
ineficiente, o que concorre para que essas empresas 
não temam o negligenciamento dos serviços vendidos 
com promessas de mil maravilhas, que, na prática, 
não passam de um golpe contra os direitos dos nos-
sos consumidores. 

A propaganda é sedutora e pródiga em vantagens, 
o que não se configura quando o cidadão adquire os 
serviços: prevalece na telefonia celular o péssimo sinal, 
a abrangência cada vez mais reduzida; fica muito claro 
que há uma desregulação entre o número de usuários 
e a oferta dos serviços.

Caso se venda demais e invista pouco na exten-
são de redes, é claro que a desregulação vai prevalecer, 
fazendo com que a qualidade do serviço caia. Hoje, 
para fazer uma ligação telefônica de qualquer canto 
do País, usam-se três ou quatro pulsos, pagando-se 
às operadoras. A negligência favorece ainda mais o 
lucro dessas empresas, porque cada pulso é pago 
pelo usuário.

Portanto, é fundamental que nós acompanhemos 
aqui a ANATEL nessas suas medidas, para que ela não 
arrefeça, para que não desista, para que não amoleça, 
como se diz lá no meu Ceará, para que encare a ques-
tão com a firmeza necessária e faça o enfrentamento 
de vez, para que possamos corrigir a prestação de um 
serviço essencial à população do País. 

O Sr. Luiz Couto –  V.Exa. me concede um apar-
te, Deputado João Ananias?

O SR. JOÃO ANANIAS –  Com muito prazer, 
Deputado Luiz Couto.

O Sr. Luiz Couto –  Deputado João Ananias, 
em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pelo pronun-
ciamento firme e corajoso, de quem defende a popula-
ção brasileira. V.Exa. tem toda a razão. Nós, às vezes, 
temos o impulso de querer jogar fora o celular, pela 
raiva que sentimos ao não conseguir fazer sequer uma 
ligação, que é cortada no meio. Realmente, nós temos 
um péssimo serviço, que –  V.Exa. diz com toda cla-
reza – , além de caro, é precário. A propaganda que 
fizeram durante a privatização era no sentido de que 
teríamos a melhor forma de comunicação através da 
telefonia. Está comprovado que isso não é real. Para-
béns a V.Exa. Esse é o sinal de que nós temos, sim, 
de continuar insistindo para que a ANATEL continue 
firme nessa posição, fiscalizando efetivamente, para 
que nós possamos ter um serviço de qualidade na te-
lefonia brasileira. Parabéns a V.Exa.

O SR. JOÃO ANANIAS –  Agradeço o aparte a 
V.Exa., que, sem dúvida, engrandece e enriquece nossa 
fala. Antes de conceder, com muita honra, um aparte à 
Deputada Alice Portugal, apenas reforço o que disse 

V.Exa., colocando que foi alardeado que a privatização 
da telefonia seria o grande apanágio das comunicações 
no País. É claro: alguém tem lucros absurdos –  pouca 
gente, inclusive multinacionais; vendem serviços que 
não entregam, o que é um estelionato contra o povo 
brasileiro; e o serviço é caro e de péssima qualidade. 
Qual a vantagem nisso? “Ah, isso é porque todo mundo 
tem telefone! O Estado não podia estender a abran‑
gência da telefonia celular tal como está”. 

Quem disse que não? As empresas de energia 
eram de excelência antes das privatizações, as de te-
lefonia também. Claro que não havia ainda os recur-
sos tecnológicos de hoje, mas o que vemos agora é a 
reclamação maciça e constante da nossa população 
por ser ludibriada ao comprar uma linha e pagar caro 
sem muitas vezes poder falar.

Hoje é muito comum, Deputada Alice Portugal, ao 
sair do centro de uma cidade do interior de qualquer 
Estado e logo na periferia da cidade não se falar mais 
pelo telefone celular. São áreas de sombra. Quando era 
para melhorar e ampliar, está-se regredindo para que 
se fomente e aumente o lucro. Estão achando pouco 
os absurdos lucros e ainda querem mais!

Concedo um aparte a V.Exa.
A Sra. Alice Portugal –  Deputado João Ananias, 

eu quero parabenizar V.Exa. pelo brilhante pronuncia-
mento, porque vai ao encontro das necessidades reais 
da população brasileira, que precisa se comunicar e ter 
um sistema que, de fato, responda às necessidades 
desse desenvolvimento que o Brasil vem tanto lutan-
do para ter. V.Exa. não age diferente de quando era 
Secretário de Saúde de seu querido Estado do Cea-
rá, defendendo o Estado nacional, a natureza pública 
e impessoal dos serviços públicos. E neste momento 
levanta uma tese da maior importância. A verdade é 
que a privatização das teles jamais foi esclarecida até 
hoje. Foram privatizações que geraram lucros vulto-
sos, trilionários, mas os serviços para a população, 
em contrapartida, pós-privatização, estão terríveis. O 
telemarketing nos coloca numa espera absolutamente 
interminável. As ligações caem quando a reclamação 
é realizada, não há sede das empresas para que as 
reclamações sejam feitas de per se, é uma loucura 
você conseguir entrevistar-se com um agente dessas 
empresas. Por outro lado, as taxas são gigantescas, 
cada serviço é cobrado, e os telefones não falam. 
Portanto, quero parabenizá-lo e dizer que a ANATEL 
tem de seguir nesse processo de fiscalização e en-
durecimento com as empresas que não cumprem os 
contratos; quando são celebrados, elas se compro-
metem contratualmente mas não os cumpre. Portan-
to, parabéns. O povo do Ceará está de parabéns pelo 
Deputado que tem.
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O Sr. Jesus Rodrigues –  V.Exa. concede-me 
um aparte?

O SR. JOÃO ANANIAS –  Muito obrigado, De-
putada Alice Portugal. É uma honra tê-la como apar-
teante, o que, com certeza, engrandece a nossa fala.

Com muito prazer, concedo o aparte ao Deputa-
do Jesus, do PT do Piauí.

O Sr. Jesus Rodrigues –  Deputado João Ana-
nias, quero parabenizá-lo por trazer esse tema à Câ-
mara Federal nesta oportunidade. Quero dizer que, 
bancário que fui durante muito tempo, no auge da pri-
vatização, lutamos como sindicalista para que o setor 
bancário não fosse privatizado. Entendemos que a pri-
vatização da telefonia poderia ter sido feita à semelhan-
ça da do setor bancário, em que já existia uma parte 
privada e uma parte estatal, não precisava privatizar 
todo o setor financeiro estatal. Dessa forma também 
poderia ter ocorrido com a telefonia. Poderíamos ter 
mantido a nossa parte estatal no serviço de telefonia, 
ter aberto o serviço para as empresas privadas e po-
deríamos estar monitorando, como hoje fazemos com 
a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, o custo do 
dinheiro. Infelizmente, o Governo anterior, o Governo 
das privatizações, concedeu todo o setor estatal de 
telefonia, de telecomunicações para a iniciativa priva-
da, e hoje nós estamos nessa situação. Parabéns a 
V.Exa. pelo tema.

O SR. JOÃO ANANIAS –  Eu agradeço a V.Exa. 
pelo aparte também, dizendo que essa lógica que V.Exa. 
expôs muito bem prevaleceu para convencimento da 
população. A mídia usou isso: o serviço público é ine-
ficiente, o serviço público é isso, é aquilo. E vejam a 
crise de 2008 do grande capital, nos Estados Unidos, 
em todo o canto, Citibank, GM. Quer dizer, a crise foi 
no setor privado. A ineficiência é do setor privado. Essa 
era a lógica para robustecer a privatização. E deu no 
que deu. Está aqui. Qual é o benefício disso? O serviço 
público pode fazer melhor do que isso. Está provado.

Eu acho que essa questão é grave. E aí é tam-
bém consenso, todo mundo sabe que os baixos inves-
timentos realizados por essas empresas ao longo do 
tempo, por pura sabedoria delas, são para aumentar 
os seus gordos lucros.

Pelo número e a veemência das denúncias por 
parte dos usuários e o montante das multas aplicadas, 
às quais me referi, podemos mensurar a gravidade do 
problema. Na condição de legítimo representante do 
povo do meu Estado do Ceará não tenho outro papel 
senão denunciar e cobrar urgentes medidas legais 
contra esses que enganam nossa gente. Sinto-me 
temporariamente contemplado diante das medidas 
adotadas pelo presidente da ANATEL.

Acho que deve servir de inspiração –  repito e 
reforço –  a outras agências que se omitem diante de 
desrespeitos recorrentes contra os consumidores bra-
sileiros, seja na hora de se deslocar de avião com o 
péssimo tratamento que recebemos, seja em muitas 
outras situações que configuram um grande desres-
peito aos cidadãos brasileiros.

Ficam literalmente desafiadas as outras agências 
a seguirem o exemplo da ANATEL e a adotarem meca-
nismos legais disponíveis para resguardar nossos direi-
tos tão aviltados pelo poder econômico representado 
por essas empresas prestadoras de serviço no Brasil.

Ao finalizar a minha fala, reafirmo meu apoio à 
ANATEL, para que não arrefeça seu ímpeto diante da 
pressão imensa exercida por essas empresas, e tam-
bém à Justiça brasileira para que não acolha as medidas 
jurídicas que com certeza irão apresentar no sentido 
de tentar suspender o efeito das decisões vigentes.

Era esta questão, Sra. Presidenta, sobre esse 
tema.

Eu gostaria de aproveitar o tempo que me resta 
para lembrar aqui um lado bom. Venho destacar, com 
muito prazer, Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, 
que no dia 11 de agosto próximo a nossa querida União 
Nacional dos Estudantes –  UNE completará 75 anos.

Fundada em 11 de agosto de 1937, a UNE prestou 
e presta relevantes serviços às lutas do povo brasileiro, 
não só às lutas dos estudantes, não só às lutas em 
prol da educação brasileira, mas às lutas pela rede-
mocratização do País, às lutas que vêm da época da 
Ditadura Vargas, às lutas que começaram, Deputado 
Mauro Benevides, em 1901, quando houve a fundação 
da Federação dos Estudantes Brasileiros, e em 1910 
já se deu o 1º Congresso Nacional dos Estudantes 
em São Paulo.

O Sr. Mauro Benevides –  V.Exa. me permite, 
nobre Deputado João Ananias?

O SR. JOÃO ANANIAS –  Eu tenho muita hon-
ra de lhe conceder este aparte, até porque V.Exa., 
com essa trajetória longa de política, de militância, 
de mandatos, também foi Vice-Presidente da UNE 
no meu Estado do Ceará. É com muita honra que lhe 
concedo o aparte.

O Sr. Mauro Benevides –  Nobre Deputado João 
Ananias, desejo me associar a esse enaltecimento 
que V.Exa. faz a pretexto da comemoração do dia 11 
de agosto, que é o Dia do Estudante, e mais o aniver-
sário da União Nacional dos Estudantes. Realmente 
V.Exa. destaca o fato de que, ao tempo das minhas 
atividades na Universidade de Fortaleza, na Universi-
dade do Ceará, naturalmente integrando também, si-
multaneamente, a Faculdade de Direito e a Faculdade 
Católica de Filosofia na época, eu tive oportunidade de 
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me eleger 1º Vice-Presidente da União Estadual dos 
Estudantes. Nos congressos que então ser realizavam, 
praticamente a minha representatividade era compul-
sória para participar dos eventos, das assembleias e, 
sobretudo, daqueles plenários nacionais. Em muitos 
deles a temática abordada em determinado momen-
to era a luta em favor das liberdades públicas. E aqui, 
quando se elaborou a Carta de 5 de outubro de 1988, 
a UNE esteve presente, por meio dos seus memoriais 
e de emendas populares, para garantir sobretudo a li-
berdade de expressão, que se insere como princípio 
maior dos direitos de cidadania. E V.Exa. vincula, neste 
momento, a UNE a essa luta que se travou no passado 
e que teve um momento áureo na redemocratização 
do País, ou seja, na implantação do Estado de Direito 
entre nós. Portanto, associo-me a V.Exa. nessa mani-
festação à União Nacional dos Estudantes do Brasil.

O SR. JOÃO ANANIAS –  Agradeço e fico hon-
rado com seu aparte.

Antes de conceder um aparte à Deputada Fátima 
Bezerra, eu queria só mencionar, Deputado, que essa 
questão vem com a Revolução de 30, para chegar a 
37, com a politização que foi gerada com a Revolução 
de 30. Também ocorreu essa politização no seio da 
classe estudantil. E, então, em 11 de agosto de 1937, 
funda-se a UNE, que imediatamente se engaja de 
forma marcante contra o nazifascismo, que norteou a 
Segunda Guerra Mundial. 

Já no pós-guerra, houve a luta pelo “Petróleo é 
Nosso”, que se estende até 1953, com a fundação da 
PETROBRAS, e tantas outras em que a UNE se enga-
jou, na época da ditadura Vargas, do Estado Novo, da 
ditadura militar instalada em 1964 até os dias de hoje.

Concedo um aparte à Deputada Fátima Bezerra.
A Sra. Fátima Bezerra –  Deputado, quero as-

sociar-me a V.Exa. no registro que faz dos 75 anos da 
UNE, que serão celebrados no dia 11 de agosto na ci-
dade do Rio de Janeiro. Fui, inclusive, convidada, fiquei 
muito honrada, também, com o convite, porque o fato 
é que a história da União Nacional dos Estudantes se 
confunde com a história em defesa do povo brasileiro. 
Mais especificamente, a história da UNE se confunde 
com a luta em defesa da escola pública, em defesa 
da educação. Agora mesmo, Deputado João, a UNE 
mais uma vez exerce um papel protagonista, quando 
tem participado intensamente da luta pelos 10% do 
PIB para a educação, da luta pela valorização salarial 
e profissional do magistério brasileiro, da luta em de-
fesa da assistência estudantil e sobretudo da luta em 
defesa de um Plano Nacional de Educação ousado, 
capaz de responder aos desafios da educação brasi-
leira. Portanto, associo-me ao seu pronunciamento, ao 
tempo em que o parabenizo.

O SR. JOÃO ANANIAS –  Muito obrigado, Depu-
tada Fátima Bezerra. É importante o seu aparte, pelo 
seu compromisso, a sua luta, nos seus mandatos, a 
sua militância pela causa da educação, não só no Rio 
Grande do Norte, mas no Brasil como um todo.

Sra. Presidente, quero destacar ainda algumas 
atuações importantes, a participação na campanha le-
galidade, Deputado Mauro Benevides, pela posse do 
Presidente João Goulart, em 1961, após a renúncia 
do Jânio Quadros. Aí veio a ditadura, e aí a repressão, 
o assassinato do estudante Edson Luís, a invasão 
e incêndio da sede da UNE na praia do Flamengo, 
o congresso da UNE lá em Ibiúna, em São Paulo, a 
prisão de mil estudantes, além das torturas, prisões, 
mortes, assassinatos, que demonstravam que os mi-
litares intensificavam a repressão. Mesmo assim, não 
arrefeceram a determinação dos estudantes da UNE 
contra a ditadura. A restruturação da entidade se inicia 
em 1979, com o congresso de Salvador. 

A UNE retoma temas fundamentais de interesse 
da nossa juventude. Realizou caravanas em grandes 
bienais, valorizando a área da ciência, da tecnologia e 
do esporte. Participou de movimentos de estudantes, 
negros, mulheres, gays, lésbicas e de outros grupos. 
A participação nas Diretas Já e na defesa do ensino 
público e gratuito são marcas profundas em sua his-
tória. Na caravana de 2008, pautou temas como saú-
de e qualidade de vida da população jovem brasileira. 

Recentemente, tivemos duas grandes conquistas, 
bandeiras importantes da UNE: aprovação da PEC da 
juventude, no Congresso Nacional, e da emenda ao 
projeto de lei do pré-sal, que garante 50% do fundo 
social exclusivamente à educação.

Pela sua memorável história, construída nestes 75 
anos, queremos homenagear a todos os que, durante 
esse tempo, participaram dessa honrosa construção, 
em nome de Daniel Iliescu, atual Presidente da UNE, 
e de toda diretoria, solicito, baseado nos termos do art. 
117, inciso XIX do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, votos de congratulação à União Nacional 
dos Estudantes pela passagem dos seus 75 anos de 
existência.

Peço que o meu pronunciamento seja divulgado 
nos órgãos de comunicação desta Casa.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sra. Presidenta.
Obrigado. (Palmas.)
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com 

a palavra o Deputado Luis Carlos Heinze.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, chamo a atenção da Casa para um 
assunto que reiteradas vezes temos comentado: o en-
dividamento dos produtores rurais. 
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O Ministro Mendes Ribeiro Filho tem se em-
penhado para resolver o problema, mas não conse-
guimos ressonância pela resistência, basicamente, 
do Ministério da Fazenda. Hoje está para sair uma 
resolução. Surpreendentemente, o BNDES posicio-
nou-se contrariamente ao Manual de Crédito Rural, 
às resoluções, às normas do Banco do Central que 
permitem aos produtores rurais que não tiverem safra 
suficiente ter a dívida prorrogada. No Rio Grande do 
Sul, produtores perderam 100% da lavoura de soja. 
Agora nem esses produtores conseguem prorrogar o 
pagamento dos débitos. Os produtores têm de pagar 
o capital e os juros. E o BNDES não quer prorrogar o 
pagamento dos juros. Mas é um direito dos produtores 
que não tiveram safra. Não estou falando de quem 
colheu 50%, 60%, 70%, 80% de sua safra, mas de 
quem teve safra com perda acima de 50%, no caso 
da soja, que teve o problema da seca. Da mesma for-
ma, temos problemas com as culturas de arroz nas 
regiões que sofreram os efeitos da seca e não tive-
ram produção suficiente. Os suinocultores também 
precisam da prorrogação do pagamento não só das 
parcelas dos investimentos, mas também das parcelas 
dos juros. E o BNDES resiste a isso. Para colocar 15 
bilhões de reais, 20 bilhões de reais para a compra 
de frigoríficos nos Estados Unidos, na Austrália, na 
Argentina, no Uruguai, o BNDES tem dinheiro. Para 
os pequenos, médios ou grandes produtores do meu 
Estado, duramente afetado, ou de Santa Catarina, ou 
do Paraná, ou de outros Estados que sofreram com 
problemas climáticos, eles resistem, insistem em não 
aceitar o que o Manual de Crédito Rural, a Lei Agrí-
cola e as resoluções do Banco Central estão ditando 
neste momento.

Portanto, peço ao Ministro Guido Mantega, ao 
Secretário Nelson Barbosa, ao Dr. Rabelo, à Secre-
taria de Assuntos Econômicos do Ministério da Fa-
zenda que aceitem o que foi proposto pelo Ministério 
da Agricultura e que a resolução que deve sair, ad 
referendum do Conselho Monetário, possa ajudar mi-
lhares de produtores que esperam ansiosamente por 
uma definição. Se houvesse recursos, eles pagariam 
seus débitos. Mas não há e, portanto, eles não podem 
pagar. Para muitas outras coisas existem recursos. O 
produtor teve frustrada a sua safra. De onde vai tirar 
dinheiro? Esse povo não tem mensalão, não tem Ca-
choeira, não tem “sanguessuga”, não tem outro lugar 
de onde tirar dinheiro. 

É imperioso que consigamos fazer com que se-
jam prorrogados os débitos dos produtores que estão 
enfrentando problemas. Todos sabem que não há se-
guro suficiente para prorrogar os seus custeios, para 
pagar os custeios. Há regiões com contas atrasadas 

que precisam dessa definição. Há regiões do meu Es-
tado onde esse problema é recorrente, já houve duas, 
três, quatro prorrogações nos últimos 8, 9 anos. Este 
ano houve um problema mais sério ainda. Portanto, 
precisa haver uma definição.

É por isso que estamos solicitando ao Ministro 
Guido Mantega e ao Ministro Nelson Barbosa que 
atendam ao apelo do Ministro Mendes Ribeiro e do 
Sr. Caio Rocha, Secretário de Política Agrícola, para 
podermos ajudar os produtores rurais do meu Estado 
e de todos os demais Estados brasileiros.

O grande problema, agora, é a resistência do 
BNDES.

Muito obrigado.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com 

a palavra o Deputado Edinho Araújo. Depois farão uso 
da palavra os Deputados Pedro Eugênio, Sibá Macha-
do, Onyx Lorenzoni, Marllos Sampaio, Padre Ton, Du-
arte Nogueira, Augusto Coutinho, Nazareno Fonteles, 
Fernando Marroni, Henrique Fontana e Alex Canziani. 
Estou lendo os nomes para que os colegas tomem co-
nhecimento de que há uma lista sobre a mesa.

Com a palavra o Deputado Edinho Araújo.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB-SP. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) –  Sra. Presi-
denta, Sras. e Srs. Deputados, o consumo de crack é 
um flagelo nacional.

Pesquisa da Confederação Nacional de Muni-
cípios feita junto a mais de 4.400 cidades brasileiras 
mostra que 64% delas têm problemas com a circulação 
e o consumo de crack.

Isso agravou os problemas sociais, sobrecarregou 
o sistema de saúde e aumentou os índices de violência 
nas nossas cidades.

Muito se tem falado sobre a gravidade do pro-
blema, mas poucas são as ações práticas de enfren-
tamento a essa verdadeira epidemia provocada pelo 
consumo de diferentes drogas, do álcool à cocaína.

A Presidenta Dilma Rousseff lançou recentemente 
o Plano de Enfrentamento ao Uso do Crack e outras 
Drogas, prevendo o investimento de R$4 bilhões para 
o atendimento aos dependentes químicos e aos seus 
familiares, para o combate ao tráfico de drogas e pre-
venção ao uso dessas substâncias.

Torcemos muito para que todos os entes federa-
dos e a sociedade civil se engajem nessa guerra para 
conter o avanço das drogas, essa tragédia dos tempos 
modernos que ameaça severamente o futuro dos bra-
sileiros, sobretudo as crianças e os jovens.

Estima-se que haja no Brasil, hoje, cerca de 
1,2 milhão de usuários de crack. E o mais dramático 
é que o consumo dessa droga devastadora começa, 
em média, aos 13 anos de idade. Outras drogas, como 
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bebida alcoólica e maconha, também preocupam, pois 
seu uso em alguns grupos de alunos começa entre 8 
e 10 anos de idade. O futuro dessas crianças fica ir-
remediavelmente comprometido!

Num cenário de tamanha gravidade, Sra. Presi-
denta, são bem-vindas as iniciativas da sociedade civil 
de desenvolvimento de campanhas educativas perma-
nentes. Uma das mais longevas é a Campanha Jovem 
Pan Pela Vida, Contra as Drogas, da Rádio Jovem Pan 
de São Paulo, que completa 10 anos no próximo dia 
6 de agosto. A campanha já acumula 19 premiações 
e atingiu um público de mais de 385 mil pessoas, dos 
10 aos 70 anos de idade.

Criada pelo empresário e jornalista Antônio Au-
gusto Amaral de Carvalho, Diretor-Presidente da Jo‑
vem Pan de São Paulo, e coordenada pela jornalista 
Izilda Alves, com apoio de patrocinadores da iniciativa 
privada, a campanha aposta na informação como a 
arma mais poderosa contra as drogas.

A campanha leva às escolas especialistas reno-
mados e apresenta depoimentos de dependentes quí-
micos em recuperação sobre a gravidade da doença 
causada pelo uso de drogas.

Iniciativas como a da Jovem Pan e seus parcei-
ros devem servir de estímulo para outros meios de 
comunicação e para os segmentos organizados da 
sociedade civil brasileira.

Nesta Casa, busquei dar a minha contribuição. 
Apresentei projeto, em fase de tramitação, que destina 
2% da renda das loterias da Caixa Econômica Federal 
para campanhas de informação e educação, e para 
financiar programas de recuperação de dependentes 
químicos, com tratamento gratuito.

Quero registrar minha admiração pela Campa-
nha Jovem Pan Pela Vida Contra as Drogas e, na 
pessoa de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o 
seu Tuta, Diretor-Presidente da Jovem Pan de São 
Paulo, cumprimento toda a equipe envolvida na tarefa 
de transformar a informação em arma contra as dro-
gas –  especialmente a jornalista Izilda Alves – , que 
tem tido o papel fundamental de salvar vidas neste 
momento importante.

Sra. Presidenta, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação do meu pronunciamento nos órgãos de co-
municação da Casa, registrando essa data tão impor-
tante para a comunicação e para a sociedade brasileira.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
O SR. EFRAIM FILHO –  Sra. Presidenta, peço 

a palavra, pela ordem, para uma breve comunicação.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Pois 

não, Deputado Efraim.
O SR. EFRAIM FILHO (DEM-PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidenta, Sras. e 

Srs. Deputados, rapidamente, quero fazer uma ho-
menagem à cidade de João Pessoa, que, no dia 5 de 
agosto, completa 427 anos.

Quatrocentos e vinte e sete anos de uma história 
construída com muito sacrifício, com muita luta, por 
várias gerações, para que João Pessoa fosse hoje a 
cidade que é, com suas belezas naturais, com suas 
praias belíssimas, com o seu centro histórico revitaliza-
do e com a tradicional hospitalidade de seus cidadãos.

E, para comemorar esses 427 anos que João 
Pessoa completa no dia 5 de agosto, o Governador 
Ricardo Coutinho anunciará amanhã um pacote de 
obras e investimentos de R$1 bilhão, direcionado à 
Capital do Estado da Paraíba, trazendo ainda mais 
vigor à cidade. 

De forma pujante, o setor produtivo e os cidadãos 
de João Pessoa poderão contar com melhorias na sua 
qualidade de vida.

Parabéns, João Pessoa, querida Capital do meu 
Estado!

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Con-

cedo a palavra ao Deputado Nazareno Fonteles.
O SR. NAZARENO FONTELES (PT-PI. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidenta, Sras. 
e Srs. Parlamentares, quero falar um pouco a respeito 
da Medida Provisória nº 565, que trata do problema da 
estiagem, de modo especial no Nordeste.

Sabemos da importância das medidas já tomadas 
em função de tal medida, antes da nossa conversão 
em lei, com alguns aperfeiçoamentos no relatório feito 
pelo Senador Walter Pinheiro, que contempla, portan-
to, muitas sugestões dadas pelos Parlamentares deste 
Congresso. Queremos aqui parabenizar essa iniciativa 
do nosso Governo, na linha de cada vez mais aper-
feiçoar esse marco regulatório de convivência com o 
Semiárido.

Essa é a visão que vem desde o Governo Lula e 
que se aperfeiçoa, agora, no Governo da Presidenta 
Dilma: ter proteção social com os programas que são 
permanentes, como o Bolsa Família, o programa de 
aquisição de alimentos da agricultura familiar e o da 
alimentação escolar, que vêm se aperfeiçoando, fazen-
do a ponte com a agricultura familiar local, valorizan-
do cada vez mais aqueles que produzem o alimento. 
Agora se aperfeiçoam com essas contribuições, apesar 
deste momento específico da estiagem, mas que vale 
para anos futuros, com o Bolsa Estiagem, com a re-
negociação de crédito, a facilitação do crédito para os 
pequenos agricultores que foram atingidos e que são 
atingidos pela estiagem, a mudança na lei da CONAB, 
para permitir esse acesso ao alimento no socorro às 
vítimas, quer da estiagem, quer das enchentes. Deve 
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haver o aprofundamento com outras medidas que se 
juntam com essa, como o programa das cisternas, que 
cada vez mais precisa ser acelerado.

Está lá o nosso Piauí no Semiárido. Percebemos 
o quanto é importante o programa da cisterna da pri-
meira água e da segunda água, das adutoras e das 
pequenas barragens que já vêm sendo feitas.

É esse conjunto que essa medida provisória tenta 
aperfeiçoar e mostrar como, de fato, mudou a realida-
de do Nordeste. Eu, que nasci no Ceará e fui para o 
Piauí, conheci vários momentos de seca quando se 
via a fila de mendigos pedindo esmola ou saqueando 
supermercados, bodegas e botequins.

Hoje ninguém mais vê isso, porque há proteção 
social, desde o Governo do Presidente Lula, princi-
palmente, e se aperfeiçoa, volto a dizer, no Governo 
da Presidenta Dilma Rousseff. Os mais pobres têm 
proteção e prioridade e, por isso, não são vítimas de 
qualquer estiagem, são protegidos e aprendem a con-
viver com ela, com qualidade de vida cada vez melhor.

Por isso esperamos que esta Casa possa, bre-
vemente, se possível hoje, dar realmente apoio a essa 
medida provisória; votarmos, transformarmos em lei, 
para contribuirmos mais ainda para o desenvolvimento 
da região do Semiárido, que já vem recebendo essa 
proteção social ao longo dos últimos anos.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Tem 

a palavra, pela ordem, a Deputada Fátima Bezerra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) –  Sra. Presidenta, quero re-
gistrar a audiência que tivemos ontem com a Ministra 
da Cultura, a Sra. Ana de Hollanda, e com o Secretá-
rio Executivo daquele Ministério, o Dr. Vítor Ortiz. Na 
ocasião, fomos agradecer a assinatura do convênio 
que vai destinar R$1,49 milhão para a reforma da mais 
importante biblioteca pública do meu Estado, a Biblio-
teca Câmara Cascudo. 

Agradeci igualmente à Ministra a liberação dos 
R$3,2 milhões que estão possibilitando a construção 
do Teatro de Parnamirim, cujas obras já se encontram 
em fase de conclusão. 

Estamos aguardando agora a assinatura do con-
vênio no valor de R$900 mil que vai possibilitar a re-
forma de outro teatro muito importante para história 
de Natal: o Teatrinho Sandoval Vanderlei. O Ministério 
da Cultura está empenhado, e torcemos para que as 
providências sejam vencidas, e o convênio possa ser 
assinado o mais breve possível.

Enfim, Sras. e Srs. Deputados, esses convênios 
são a demonstração do compromisso do Governo da 
Presidente Dilma Rousseff e da Ministra Ana de Hollan-
da com a cultura no meu Estado, o Rio Grande do Norte. 

Muito obrigada, Sra. Presidenta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  O 
Deputado Lincoln Portela pediu a palavra como Líder, 
mas cedeu o espaço para que falem dois oradores 
antes do seu pronunciamento.

Com a palavra o Deputado Fernando Marroni. 
(Pausa.)

Com a palavra o Deputado Henrique Fontana. 
(Pausa.) 

Com a palavra o Deputado Alex Canziani. (Pausa.) 
Com a palavra o Deputado Paes Landim. (Pausa.) 
Deputado Marcos Rogério. (Pausa.) 
Com a palavra o Deputado Valmir Assunção. 

(Pausa.) 
Com a palavra o Deputado Mauro Benevides. 

(Pausa.)
O SR. LINCOLN PORTELA –  Sra. Presidenta, 

enquanto há um impasse, eu gostaria de falar pela 
Liderança.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Eu 
dei a palavra ao Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES –  Estou aqui, Sra. 
Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  V.Exa. 
não quer falar da tribuna? V.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidente, 
honra-me muito ocupar a tribuna, mas meu pronuncia-
mento será de apenas 3 minutos, para possibilitar aos 
demais também falarem. Vou usar apenas o tempo de 
3 minutos, em deferência aos que estão na expecta-
tiva de falar ao povo brasileiro da tribuna da Câmara 
dos Deputados.

Sras. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no pró-
ximo dia 4 de setembro, o Estado de Sergipe estará 
comemorando o centenário do saudoso ex-Governador 
e ex-Senador Augusto Franco, homem público de repu-
tação ilibada, com inestimáveis serviços prestados ao 
seu torrão natal, ao Nordeste e ao próprio País duran-
te sua longa existência, sempre atento às aspirações 
mais justas e legítimas da comunidade.

Tive o privilégio de conviver com ele no perío-
do de 1975 a 1983, quando cheguei ao Parlamento 
Nacional, eleito num instante de perplexidade para 
todo o País, ainda vivendo estágio de anormalidade 
institucional, em plena vigência do período de arbítrio 
instalado entre nós.

No plenário e nas Comissões Técnicas, uma 
postura serena e clarividente punha à prova os seus 
incontáveis méritos de cidadão honrado, disposto a 
servir às causas de interesse da nacionalidade.

Ao seu filho, também Senador anos depois, Al-
bano Franco legou ensinamentos preciosos, com base 
nos quais se tornou líder do empresariado brasileiro, 
ascendendo, por sua competência inquestionável, à 
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Presidência da poderosa Confederação Nacional da 
Indústria, quando ali empreendeu gestão fecunda, as-
sinalada por numerosas ações vinculadas à expansão 
de nossas atividades produtivas, quando buscávamos 
ascender a patamares de ressonância internacional.

Um dos nossos eminentes pares, o Senador Lou-
rival Baptista, foi, igualmente, um dos mais leais cor-
religionários de Augusto Franco, destacando, quando 
da gestão dele à frente dos destinos daquela unidade 
federativa, realizações expressivas, que o notabilizaram 
como um dos maiores gestores do País, portando-se 
com exemplar proficiência e inexcedível espírito público.

Na última quinta-feira, em Fortaleza, o Conselheiro 
Emérito da CNI, Albano Franco, presidiu a solenidade 
de entrega da Medalha do Mérito Industrial a algumas 
personalidades, ocasião em que relembrou o convite 
que, anteriormente, me transmitira para a festa secular, 
que, certamente, mobilizará todos os segmentos so-
ciais de Aracaju, num tributo de respeito e admiração 
ao inolvidável Augusto do Prado Franco, cuja relem-
brança permanecerá indelével na alma e no coração 
dos sergipanos.

Esta a homenagem, Sra. Presidente, que presto 
ao ex-Senador Augusto Franco, que foi meu colega 
no Senado Federal, de quem agora o povo de Sergipe 
comemorará o centenário de nascimento.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com 

a palavra, para uma Comunicação de Liderança, pelo 
Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB, o Depu-
tado Lincoln Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PR-MG. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidenta, De-
putada Rose de Freitas, Sras. e Srs. Parlamentares, 
reiteradamente, tenho vindo à tribuna falar da violência 
que tomou conta de nosso País. Por diversas vezes, 
estive aqui trazendo números, questionando leis e po-
líticas e cobrando atitudes.

Mas, hoje, vou além: estou aqui para denunciar cri-
mes –  Denunciar – , porque um país que, por omissão 
e descaso, deixa seus jovens morrerem em razão da 
violência está sendo protagonista de um ato criminoso. 

A triste estatística segundo a qual 24 crianças e 
adolescentes são assassinados por dia no Brasil não 
é apenas um dado numérico. Significa que uma guerra 
civil silenciosa e insidiosa se instalou em nossas vidas.

Os dados são do recém-divulgado Mapa da Vio‑
lência 2012 –  Crianças e Adolescentes do Brasil, es-
tudo apresentado pela Faculdade Latino-Americana de 
Ciências Sociais e pelo Centro Brasileiro de Estudos 
Latino-Americanos. 

De acordo com esse estudo, as mortes decorren-
tes das denominadas “causas externas”, que incluem 

acidentes, assassinatos e suicídios, foram responsáveis 
por 53,2% do total de óbitos de crianças e adolescen-
tes de 1 a 19 anos de idade, em 2010. O mais assus-
tador, porém, é o fato de que apenas os homicídios, 
considerados isoladamente, foram responsáveis por 
22,5% do total de mortes nessa faixa etária. E, pior: a 
tendência é a de que esse índice ainda aumente mais.

Sim, Sras. e Srs. Parlamentares: o Brasil é um 
dos países mais perigosos do mundo para crianças e 
adolescentes, é o quarto país –  vejam bem – , entre 92 
nações analisadas, com o maior número de homicídios 
de jovens de até 19 anos de idade, atrás apenas de El 
Salvador, Venezuela e Trinidad e Tobago. 

No período entre 1980 e 2010, quase 180 mil 
crianças e adolescentes foram vítimas de homicídio no 
Brasil. Cento e oitenta mil! Só em 2010, 8.680 pessoas 
nessa faixa foram assassinadas, o correspondente à 
taxa de 13,8 assassinatos para cada 100 mil crianças. 
Em 30 anos, as taxas de homicídio nessa faixa etária 
sofreram um vertiginoso crescimento de 346%! 

Essa escalada da violência em nosso País se 
configura como uma verdadeira barbárie! 

O número de mortes de crianças e adolescentes 
pelas denominadas causas naturais sofreu redução 
significativa, e isso ocorreu especialmente em razão 
da melhoria das condições de vida da população no 
que se refere a saneamento e saúde pública. Em con-
traposição, os homicídios seguem na contramão dessa 
tendência e crescem de forma avassaladora.

Mas o maior agravante desse fato aterrador reside 
na tolerância da sociedade e das instituições públicas 
em relação a essa calamidade social, que deveria ser 
considerada inaceitável.

As 24 mortes diárias de crianças e adolescentes 
por assassinato são fruto de descaso e omissão. E, pior, 
citando as palavras que estão no Mapa da Violência: 

“O que chega à luz pública, o que consegue fu‑
rar o véu da vergonha, do estigma e do ocultamento 
parece ser só a ponta do iceberg, uma mínima parcela 
das agressões, negligências e violências que, de fato, 
existem e subsistem em nossa sociedade”.

Essa violência homicida tem de ter fim. Para tan-
to, precisamos promover uma ampla mobilização. E, 
em nome do Partido da República, conclamo a todos 
–  sociedade, cidadãos, membros do Congresso Na-
cional, pais e mães de família –  a compartilhar dessa 
denúncia e cobrar soluções para combater esse contí-
nuo e interminável crescimento da violência no Brasil. 

Vamos nos mobilizar, vamos aprofundar os estu-
dos e debates, vamos exigir políticas públicas e proje-
tos do Governo, vamos cobrar atitude.

Para concluir, lembro que o Brasil é o segundo 
país mais pedófilo do mundo na Internet, perde ape-
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nas para a Índia, e é o terceiro país mais pedófilo do 
mundo! A violência campeia nos lugares abertos. Há 
uma epidemia de violência no Brasil. E não adianta 
apenas 10, 15, 20 se levantarem contra isso. O Gover-
no Federal tem de agir! É preciso mudar esse estado 
de coisas! Basta a essa negligência!

Obrigado, Sra. Presidenta.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com 

a palavra o Deputado Pastor Marco Feliciano, que 
responde pela Liderança do PSC. S.Exa. dispõe de 
3 minutos. 

O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidenta, 
Sras. e Srs. Deputados, faço uso desta tribuna, nes-
te momento, para apresentar aqui congratulações ao 
povo de Ribeirão Preto, cidade linda do interior de São 
Paulo, cidade que hoje é a minha base, pela escolha 
da cidade como subsede da Copa do Mundo de 2014. 

Entre 270 cidades que fizeram pleito para se 
habilitar como subsede, apenas 41 cidades do nosso 
País foram escolhidas pela FIFA: 3 na Região Nor-
deste, 4 na Região Norte, 3 na Região Centro-Oeste, 
14 na Região Sul e 17 na Região Sudeste. Ou seja, 
Ribeirão Preto, proporcionalmente, tem gabarito e foi 
muito bem privilegiada.

Parabenizo aqui, de peito aberto, a Prefeita Dárcy 
Vera, pois a cidade ganhará reforços de infraestrutura 
no Estádio Santa Cruz, do Botafogo Futebol Clube, 
Centro de treinamento Olé Brasil, e contará com aco-
modação do Hotel JP, exemplo de competência admi-
nistrativa, trazendo para a região da grande Ribeirão 
Preto notável acontecimento esportivo, colocando-a em 
destaque em âmbito mundial, Sra. Presidenta. 

Eu queria aproveitar este momento para falar 
sobre um assunto que esta semana tomou um vulto 
muito grande no meu Twitter. Eu tenho quase 110 mil 
seguidores na rede social do Twitter. Sou o Relator de 
um projeto desta Casa –  e são vários projetos apensa-
dos, um deles é do Deputado Eduardo Cunha – , que 
propõe a extinção, o fim do exame da OAB do Brasil. 

Esse assunto é muito polêmico, todavia tem de 
ser muito bem apreciado, Deputado Amauri. Imagine 
V.Exa. que eu recebi centenas de denúncias, e por 
que não dizer milhares, de que a OAB está afundada 
numa trama que dá medo de falar aqui. 

Tive acesso a informações, dias atrás, de que 
o Presidente da OAB do Brasil, Dr. Ophir Cavalcante, 
disse que esta Casa é um pântano e que todo o Par-
lamento está afundado em coisa que não presta.

Pois bem, com esse trabalho que estamos fazendo 
acerca da OAB, descobrimos onde está o verdadeiro 
pântano. Existem, por todo o Brasil, centenas de provas 
que são clonadas, provas que são vendidas, carteiras 

da OAB que são dadas, e quase 4 milhões de pessoas 
que se formaram nesses últimos anos, desde 1994, 
que não conseguem trabalho.

No nosso País, quem faz Psicologia termina com 
o diploma de psicólogo; quem faz Arquitetura termina 
com o diploma de arquiteto, mas, infelizmente, quem 
faz Direito termina como desempregado.

É por isso que nós estamos pedindo que, em ca-
ráter de urgência, seja colocado em votação o Projeto 
de Lei nº 2.154, para que nós possamos acabar com 
esse tipo de preconceito, porque todos os estudantes 
de Direito no País, que já se formaram, só querem 
trabalhar.

Temos notícias de pessoas que se suicidaram 
porque não conseguiram exercer a profissão para a 
qual estudaram a vida toda.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Celso Maldaner.
O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidenta, 
Sras. e Srs. Parlamentares, subo à tribuna para dizer 
–  já encaminhamos hoje pronunciamento por escrito 
–  Da grande preocupação com o que aconteceu em 
nosso País devido à paralisação dos caminhoneiros. 

Só para ficar bem claro, aprovamos aqui o Projeto 
de Lei nº 12.619, que foi aprovado também no Senado, 
com o intuito de diminuírem os acidentes e as mortes 
no Brasil, talvez por excesso de trabalho dos nossos 
motoristas que tomam rebites e viajam direto. Eu, que 
já fui caminhoneiro, conheço essa situação, a de via-
jar a noite inteira, com carga viva –  transportávamos 
suínos. Os grandes frotistas estão com problemas no 
Ministério do Trabalho. Hoje temos ações trabalhistas 
de até mais de 700 mil reais. Então, o proprietário tem 
que vender dois ou três caminhões para fazer frente a 
essas ações no Ministério do Trabalho. Essa é uma si-
tuação dramática.

Mas a pauta de reivindicações dos caminhoneiros, 
principalmente os autônomos, tornou-se praticamente 
insustentável com essa legislação que aprovamos, não 
de parar meia hora a cada 4 horas trabalhada, mas, 
sim, de trabalhar 11 horas por dia, ininterruptamente. E 
foi vetada a questão de onde parar. Quer dizer, o Brasil 
não está preparado. A legislação dos Estados Unidos 
funciona desde 1912, mas lá há 4 pistas e há onde os 
caminhões pararem. Aqui não há segurança. O Brasil não 
está preparado para colocar essa legislação em vigor.

Ontem foi feito um acordo no Ministério do Tra-
balho. A nossa região, que vive da agroindústria, seria 
inviabilizada: seriam fechados os frigoríficos de aves, 
de suínos, as usinas de laticínios. Seria um caos. Gra-
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ças a Deus conseguimos um acordo e agora temos 30 
dias para flexibilizar essa legislação.

Então, queremos a compreensão dos Parlamen-
tares, apoio para fazermos uma flexibilização nessa 
legislação, principalmente nas resoluções da ANTT, 
para não inviabilizar o trabalho dos caminhoneiros au-
tônomos, dos pequenos proprietários. Eles nos deram 
uma lição de vida. Essa paralisação serviu de exemplo 
para analisarmos muito bem quando da aprovação de 
uma lei aqui no Congresso Nacional.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com a 
palavra, pela ordem, o Deputado Onofre Santo Agostini.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (PSD-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidenta, 
Sras. e Srs. Deputados, sobre o que o ilustre Deputado 
Celso Maldaner disse, eu queria levar ao conhecimento 
de V.Exas. que existe uma proposição de minha autoria, 
já aprovada nesta Casa, que se encontra no Senado 
da República, cujo Relator é o Senador catarinense 
Luiz Henrique da Silveira, e determina que, a cada 75 
quilômetros, no mínimo, ou a cada 100 quilômetros, 
no máximo, haja um ponto de apoio para os caminho-
neiros. Resolve o problema, sem dúvida nenhuma.

É claro, Sras. e Srs. Parlamentares, Sr. Deputa-
do Esperidião Amin, que não há como o caminhoneiro 
simplesmente parar. Parar onde? Não podem parar no 
estacionamento, porque serão multados.

O projeto de lei de nossa autoria, que esta Casa já 
aprovou e que está agora no Senado Federal, estabe-
lece as normas para que sejam disponibilizados esses 
pontos de apoio a todos os caminhoneiros. A cada 75 
quilômetros, no mínimo, deve haver um ponto de apoio, 
um local com lanchonete, com segurança –  é a reclama-
ção dos caminhoneiros. A federação dos motoristas de 
transportes está solidária em relação ao nosso projeto.

Agora depende do Senado da República aprovar 
essa proposição, evitando-se a continuidade da mani-
festação dos caminhoneiros, que achei justa. O Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 48, de nossa autoria, obriga 
as empresas concessionárias das rodovias federais a 
construir e manter estações de apoio aos motoristas 
de caminhão e de ônibus, à margem das estradas, 
preferencialmente ao lado de postos de combustíveis.

Graças à sensibilidade dos nossos colegas De-
putados, esse projeto foi aprovado nas Comissões e se 
encontra Senado Federal. O Relator, como eu disse, é 
o ilustre Senador Luiz Henrique da Silveira. Esperamos 
que S.Exa. dê parecer favorável o quanto antes, para que 
esse projeto seja aprovado e se torne lei, obrigando as 
concessionárias e o Governo Federal –  não só as con-
cessionárias, mas também o Governo –  a construírem, 
ao longo das estradas, ponto de apoio aos caminhoneiros. 

Repito: a cada 75 quilômetros, no mínimo, ou a cada 100 
quilômetros, no máximo, deve haver um ponto de apoio.

Por isso reputamos muito importante esse pro-
jeto. Aos caminhoneiros será oferecido um local para 
que descansem com segurança, tomem banho, façam 
as suas refeições. Assim, poderemos exigir o cumpri-
mento da Lei nº 12.619. Antes, porém, temos de dar 
condições aos caminhoneiros e lhes oferecer um local 
onde possam efetivamente parar.

Ouvi o Presidente da Confederação Nacional 
perguntar o seguinte: “Vão parar onde?” Se pararem 
no acostamento, serão multados. Portanto, deve haver 
ponto de apoio nas rodovias federais, concessionadas 
ou não. Caberá ao Governo construir esses pontos de 
apoio para dar garantia aos caminhoneiros.

Sra. Presidente, solicito a V.Exa. que considere 
como lido este pronunciamento e determine sua divul-
gação, haja vista a importância de se levar ao conhe-
cimento dos caminhoneiros brasileiros a informação 
de que já está tramitando no Parlamento projeto de 
lei com esse teor.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  V.Exa. 

será atendido.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com 
satisfação que volto a esta tribuna após o recesso 
parlamentar. Nesta oportunidade, saúdo todos os co-
legas, desejando-lhes muito sucesso neste semestre, 
que se inicia.

Gostaria de abordar nesta manhã a regulamen-
tação da jornada de trabalho dos caminhoneiros. Em 
todo o País, a categoria protesta contra a Lei nº 12.619, 
de 2012, que obriga o trabalhador a ter descanso de 
11 horas entre duas jornadas de trabalho, 1 hora por 
dia de parada para almoço e repouso de 30 minutos 
a cada 4 horas rodadas.

A justificativa para o protesto é que não existe in-
fraestrutura nem segurança nas estradas brasileiras para 
que os caminhoneiros façam as paradas para descansar. 

A referida lei foi publicada pelo Governo Federal 
no dia 30 de abril e tem como objetivo evitar que mo-
toristas rodem dia e noite sem paradas, para diminuir 
o número de mortes nas estradas. Caso descumpram 
a determinação, poderão ser multados. 

Por esse motivo e na intenção de atender às rei-
vindicações dos caminhoneiros, tenho cobrado insis-
tentemente a aprovação urgente do Projeto de Lei da 
Câmara nº 48, que obriga as empresas concessioná-
rias de rodovias federais a construir e manter estações 
de apoio aos motoristas de caminhão e de ônibus, à 
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margem das estradas, preferencialmente ao lado de 
postos de combustíveis.

Graças à sensibilidade dos nossos colegas, este 
meu projeto de lei já foi aprovado por todas as Comis-
sões na Câmara dos Deputados, mas ainda precisa 
passar pelo crivo de três Comissões do Senado. 

Estou convicto, Sr. Presidente, de que essa ini-
ciativa solucionará, de uma vez por todas, o impasse 
e a insegurança da categoria, pois esses pontos de 
apoio são muito importantes. E agora mais do que 
nunca, pois a pausa para o descanso é lei. Os cami-
nhoneiros têm que descansar e precisam de um local 
adequado para isso. Ademais, precisam tomar banho 
e se alimentar, com a tranquilidade e a certeza de que 
suas cargas estão seguras. Sem descanso e sem se-
gurança, as chances desses motoristas se envolverem 
em acidentes são grandes.

Nossa intenção, caros colegas, é fazer com que 
os pontos de apoio sejam instalados a uma distância 
máxima de 150 quilômetros uns dos outros e abrigar 
instalações básicas destinadas ao descanso, à higiene 
e à alimentação dos condutores, além de pátio para 
estacionamento e reparação dos veículos.

Portanto, Sr. Presidente, espero que o Senado 
Federal também aprove a nossa proposição, para que, 
verdadeiramente, a paz e a segurança reinem nas ro-
dovias brasileiras.

Era o que tinha dizer.
Muito obrigado.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com 

a palavra, pela ordem, o Deputado Amauri Teixeira, do 
PT da Bahia.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidenta, Deputada 
Rose de Freitas, quero fazer um apelo ao Governo Fe-
deral, no sentido de que negocie com os servidores 
públicos em greve. 

Tenho 5 ou 3 minutos na tribuna, Sra. Presidenta?
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Cin-

co minutos. 
O SR. AMAURI TEIXEIRA –  Então, solicito a 

V.Exa. que reinicie a contagem do tempo de que dis-
ponho na tribuna.

Como eu dizia, faço um apelo ao Governo Fede-
ral, para que negocie efetivamente com os servidores 
em greve. A Associação dos Professores Universitá-
rios da Bahia –  APUB decidiu pela greve. O Governo 
fez uma proposta aos professores que, inicialmente, 
é boa, mas entendemos que também deve apresentar 
propostas a outros segmentos, como os dos servidores 
das universidades, do IBGE, do INCRA, do MDA, da 
Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, enfim, a todos 
os servidores públicos federais, para que possamos 
normalizar o Serviço Público Federal.

Outro apelo faço a esta Casa. Estou em cam-
panha para a Prefeitura de Jacobina, e vim para cá, 
Deputado Brito, principalmente para votar a Medida 
Provisória nº 565 e a Medida Provisória nº 569, que 
são importantes para o País, sobretudo para a minha 
Região, o Nordeste, mais especificamente para o se-
miárido, para quem está sofrendo com a seca, Depu-
tado Fernando Ferro.

A Medida Provisória nº 565, abre créditos para 
setores produtivos do semiárido, para os produtores 
rurais que tiveram sua produção afetada pela seca 
e abre espaço para a renegociação das dívidas. Ela 
suspende a execução das dívidas, o que hoje é um 
grande problema no Nordeste brasileiro. E a Medida 
Provisória nº 569 abre crédito extraordinário no valor 
de mais de 600 milhões para os Municípios afetados 
pela seca. 

Sra. Presidente, estamos adiando a votação des-
sas duas medidas provisórias e sequer podemos dizer 
que elas estão em vigor. Boa parte dessas providên-
cias não está no texto da medida provisória. Está no 
texto do Relator Walter Pinheiro, no caso da MP 565. 
A suspensão da execução das dívidas de todas as 
origens, a prorrogação por 10 anos, isso não está no 
texto da medida provisória. Não está em vigor. Precisa 
ser aprovado o relatório do Senador Walter Pinheiro 
para que possamos aliviar a vida desses agricultores. 

Quero ainda fazer um apelo, Sra. Presidenta, so-
bre o encarecimento do preço final da energia elétrica 
no Brasil. A Presidenta Dilma acena corretamente no 
sentido de desonerar a energia elétrica, mas apenas 
para as grandes empresas. É preciso desonerar a 
energia elétrica para os consumidores de menor po-
der aquisitivo, inclusive pessoa física. Que a retirada 
de taxas, sobretaxas e tributos não alcance apenas os 
grandes produtores.

É verdade que a Presidenta, ao retirar esse en-
cargo das empresas, busca gerar emprego, baratear 
custos e dar maior competitividade às empresas bra-
sileiras. Isso é importante. Concordamos com a Pre-
sidenta. Mas, nessa esteira, apelo à Presidenta para 
que também reveja as taxas e os tributos da energia 
elétrica no caso do pequeno consumidor, que, afinal de 
contas, também está sobretaxado e sobrecarregado.

São os apelos que faço, Sra. Presidente. Espe-
ro que votemos hoje ou amanhã essas duas medidas 
provisórias, para que efetivamente aliviem o povo nor-
destino e os produtores, a fim de que esses não fiquem 
com a corda no pescoço, com o cutelo sobre a cabe-
ça no que diz respeito à execução da dívida pública.

Sra. Presidente, peço a V.Exa. que este pronun-
ciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
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A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  V.Exa. 
será atendido.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Co-
munico ao Plenário que 270 Parlamentares registra-
ram a presença, mas, infelizmente, em razão do não 
entendimento para a votação, a Ordem do Dia será 
cancelada, e não haverá nova reunião de Líderes.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, aqueles que acompanham esta sessão, 
amanhã vai haver um acontecimento importantíssimo 
no Supremo Tribunal Federal. Inicia-se o julgamento 
de um processo que, entre outras coisas, vai balizar as 
futuras gerações brasileiras. Se, ao fim do julgamento 
do mensalão, for realizada justiça, seguramente vão 
ocorrer condenações. E o recado, a mensagem que 
será passada às atuais e às futuras gerações de brasi-
leiros é de que ninguém está acima ou, muito menos, 
além da lei. Talvez esse seja um dos aspectos mais 
importantes para que uma sociedade se estruture e 
se organize de maneira saudável.

A leitura que o brasileiro comum faz é de que o 
pobre, o miserável que às vezes rouba para comer, esse 
vai para a cadeia, não o poderoso, o colarinho-branco, 
aquele que tem muito dinheiro ou muito poder.

É o caso do cidadão que modificou o princípio se-
cular que havia no Brasil, o de ser anunciado o Ministro 
da Justiça logo depois do Presidente da República. Em 
fevereiro de 2003, Dirceu, o “primeiro-ministro” pleni-
potenciário do Brasil, alterou uma regra que existia há 
mais de 100 anos, para que não houvesse nenhuma 
dúvida de que o número dois no Brasil se chamava 
José Dirceu, e era ele quem mandava no Brasil.

Caiu a máscara. Eu estava neste plenário, vi Wal-
domiro Diniz, ali, na sombra do plenário da Câmara, 
orientar a base aliada para que votasse “sim” ou não”. 
Ninguém me contou, Deputado Asdrubal Bentes, eu vi.

Depois participei da CPI dos Correios, e vi uma 
CPI com todas as dificuldades que uma CPI pode ter: 
conflitos, caminhos tortuosos. Mas eu me lembro de 
que a CPI dos Correios –  menciono V.Exa., Deputado 
Asdrubal Bentes, Vice-Presidente daquela Comissão 
Parlamentar de Inquérito –  chegou à mesmíssima 
conclusão da investigação feita pelo Ministério Público, 
através da Procuradoria-Geral da República, em segre-
do de Justiça, seguidos todos os trâmites necessários.

Quando superposto o relatório do Procurador 
Antonio Fernando ao extraordinário, corajoso e patri-
ótico relatório do Deputado Osmar Serraglio –  Deve 
andar de cabeça erguida por todos os cantos deste 
País, porque coragem e retidão não lhe faltaram – , 

verificou-se que os relatórios eram semelhantes, iguais 
em 98% no que diz respeito à conclusão. E o que con-
cluíram? A organização criminosa, a verdadeira máfia 
brasileira, liderada por José Dirceu, vai a julgamento 
amanhã. Houve gente que escapou, mas muita gente, 
amanhã, vai sentar-se no banco dos réus.

O brasileiro comum, o trabalhador comum espera 
que se faça justiça no Brasil, espera que o Supremo 
Tribunal Federal não negue às futuras gerações a cer-
teza de que não há impunidade no Brasil.

Agradeço a V.Exa., Sra. Presidenta, a gentileza 
de ter-me concedido a palavra para que eu pudesse 
rememorar uma página que a Câmara dos Deputados 
ajudou a escrever, com a presença de valorosos De-
putados que, ao lado de valorosos Senadores, cons-
truíram o relatório final da CPI dos Correios.

A CPI dos Correios resgatou a credibilidade do 
Parlamento brasileiro e colocou na mão do Supremo 
Tribunal Federal o futuro do Brasil. Nós vamos desco-
brir, ao final do julgamento do mensalão, se o crime 
compensa neste País.

Eu tenho esperança de que, no Brasil, o crime 
não compense, muito menos para os ricos e podero-
sos. Espero que a condenação moral, criminal, judicial 
leve alguns para a cadeia. A condenação vai confirmar 
que, no caso de crime, não pode haver impunidade.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Con-
cedo a palavra ao Deputado Bruno Araújo, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSDB. S.Exa. dispõe 
de 6 minutos.

O SR. BRUNO ARAÚJO (PSDB-PE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, Brasil que nos assiste, o País se prepara, a 
partir de amanhã, para um momento dos mais impor-
tantes na formação de nossa história democrática. O 
início do julgamento do mensalão nada mais é do que 
a crença de gerações que ajudaram a preparar o Brasil 
para fortalecer e amadurecer o sistema democrático.

Anos atrás, o Congresso Nacional, onde hoje 
estamos, cumpriu um papel importantíssimo. Por in-
termédio de uma Comissão Parlamentar Mista de In-
quérito, apresentou ao Ministério Público Federal o seu 
relatório. Naquela época, o Congresso Nacional fez a 
sua parte, um julgamento político: cassou e absolveu 
Parlamentares. Seguiu o curso da democracia. 

O material foi recebido pelo Ministério Público 
Federal, que, à luz de sua conveniência, de seu jul-
gamento, denunciou, ou não, envolvidos naquele pro-
cesso, o qual, após anos, culminou com o respeito ao 
mais amplo direito de defesa. E é bom que fique claro 
que não há contestação, por parte de ninguém, de 
que o Supremo não tenha respeitado o mais amplo 
direito de defesa. 
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Nós, o Brasil e o Poder Judiciário iniciamos ama-
nhã esse julgamento que tem importância fundamental 
no que diz respeito a mudança de cultura. Talvez já seja 
um marco que caracterize a mudança de uma cultura 
que tomou conta por séculos deste País. E qual é essa 
cultura? É a de que poderosos não seriam julgados 
de forma efetiva.

O que se dá amanhã, com o começo do julga-
mento, é a crença que seguramente a sociedade e 
nós temos –  De modo muito especial aqui falamos 
pelo PSDB –  na instituição Supremo Tribunal Federal. 

Cada um busca o seu resultado, cada um tem o 
que acha que se deve consolidar para cada um dos 
casos que serão apreciados. Nós resumimos numa 
única crença: aquela que temos no resultado, no que 
será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

É esse resultado que vamos receber, aceitar e 
até mesmo comemorar como ciclo absolutamente re-
levante na construção de um aprimoramento da de-
mocracia brasileira.

Podemos questionar por que levou tanto tempo. 
Pode ter demorado, mas é um episódio, é um fato, é 
uma fase. Chegamos. O importante é que se inicia esse 
procedimento, esse julgamento, e o Brasil inteiro, o mun-
do vai estar atento para o Supremo Tribunal Federal.

Os membros que lá estão, antes de serem esco-
lhidos por Presidentes da República, foram sabatinados 
e autorizados pelo Congresso Nacional. O Supremo 
Tribunal Federal tem tido papéis relevantes no senti-
do de preencher, muitas vezes, brechas que não são 
resolvidas pelo Congresso Nacional.

Amanhã acompanharemos o início do que pode 
ser essa mudança de cultura no País, a fim de se pôr 
fim a séculos de uma cultura de impunidade. Não so-
mos ingênuos, isso não vai terminar da noite para o 
dia, mas é uma clara sinalização de que as instituições 
no Brasil estão efetivamente funcionando e cumprindo 
o seu papel.

Qualquer que seja o veredito, teremos avançado, 
concretizaremos um importante momento da democra-
cia brasileira, com o início, amanhã, desse julgamento.

Amanhã vamos estar aqui em Brasília. Inclusi-
ve, convidamos todos a assistir conosco o início des-
se julgamento, em que haverá a leitura do resumo do 
relatório de todo esse caso. Seguramente o PSDB, 
o PPS, o Democratas e muitos outros partidos estão 
convidados a assistir juntos ao início desse julgamento, 
que simboliza o que pode ser a mudança de paradig-
ma na relação entre a Justiça e aqueles que têm mais 
condições de preparar um processo de defesa no País.

O sistema penitenciário brasileiro está lotado, e 
a massa da população carcerária é composta pelos 
mais pobres e pelos menos privilegiados. Que o início 

desse julgamento nos dê, de fato, a esperança de que 
o País está avançando, sobretudo na consolidação de 
suas instituições. O início desse julgamento indica que 
o Brasil dá para si mesmo e para o mundo a sinaliza-
ção de que as instituições estão funcionando e vão 
cumprir esse papel.

Para concluir, Sra. Presidenta, digo mais uma vez 
que cada um terá o seu resultado, cada um tem a sua 
pretensão, mas o que interessa ao PSDB é reafirmar 
a confiança na consolidação das nossas instituições e, 
sobretudo, respeitar a posição que vier a ser tomada 
pelo Supremo Tribunal Federal.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. ANTONIO BRITO –  Sra. Presidenta, peço 

a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO BRITO (PTB-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, foi publicada pelo BNDES a Circular nº 51, 
sobre aprovação de linha de crédito. Ressalto a atuação 
do Ministro Alexandre Padilha, do Sr. Luciano Coutinho 
e da Frente Parlamentar. Essa circular é importante, 
porque abre linha de crédito para que Santas Casas e 
hospitais paguem em 10 anos o que devem e também 
possam fazer todo o parcelamento, com taxa de 10% 
ao ano. Isso é fundamental para que as Santas Casas 
comecem a realizar essa recomposição.

É evidente que outras medidas estão sendo to-
madas pelo Governo, como a liberação de 200 mi-
lhões de reais, no dia 9 de julho, para recomposição 
dos contratos. 

Sem sombra de dúvida, a maioria das Santas 
Casas do Brasil estava aguardando essa circular do 
BNDES, que demorou 4 meses, mas, na última segun-
da-feira, foi publicada e veio ao encontro do anseio de 
toda a Frente Parlamentar. 

Recentemente, na Comissão de Seguridade So-
cial, publicamos um importante relatório para o País, 
no qual apuramos que a dívida das Santas Casas de 
Misericórdia chega hoje a 11 bilhões de reais, sendo 
que 44% dessa dívida é com bancos privados.

Lembro-me de que V.Exa., Sra. Presidenta, que 
tem grande responsabilidade na Câmara dos Depu-
tados e também em relação às Santas Casas no Es-
pírito Santo, cobrou-me várias vezes que atuássemos 
para que essa linha do BNDES saísse. E saiu. Ago-
ra, as Santas Casas devem procurar seus agentes, 
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, a fim de 
que possam, com base na Circular nº 51, refinanciar 
o capital de giro.
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Como já disse, isso não resolve o problema, mas 
é um bálsamo para as Santas Casas, que estão ser-
vindo o País desde 1543.

Sra. Presidenta, peço a V.Exa. que seja divulga-
da no programa A Voz do Brasil a Circular nº 51 do 
BNDES, em favor das Santas Casas de Misericórdia.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  De-

putado Antonio Brito, V.Exa. será atendido.
 A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas) –  Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Jilmar Tatto, Líder do PT.
O SR. JILMAR TATTO (PT-SP. Como Líder. Sem 

revisão do orador.) –  Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De-
putados, assomo à tribuna para falar sobre o que se 
convencionou chamar de mensalão. O Supremo Tribu-
nal Federal amanhã começará a julgar a Ação Penal 
nº 470, depois que a Procuradoria Geral da República 
encaminhou a denúncia à Suprema Corte. 

Devo dizer que foi a maior peça de marketing na 
história recente deste País, porque aceitar a ideia de 
que Deputados do PT recebam dinheiro aqui nesta 
Casa para votar projetos do próprio Governo do PT é 
no mínimo uma insanidade. Nós votamos pelas nos-
sas convicções, pela nossa história, pela nossa luta, 
pela maneira como construímos o nosso Partido, pela 
maneira como enfrentamos e combatemos a ditadura, 
pela maneira como nós surgimos e pela forma como 
organizamos o povo brasileiro. Portanto, para votar pro-
jetos do Governo Lula, eu não era Deputado na épo-
ca, mas não preciso ser Deputado para dizer em alto 
e bom som que neste plenário Deputados do PT não 
precisam receber dinheiro de ninguém, nem do setor 
privado nem do Governo, para votar esses projetos. 
Votamos por convicção! Àquilo com que nós concor-
damos votamos favoravelmente; aquilo com que não 
concordamos votamos contra.

No Governo Lula e agora no Governo Dilma, nós 
fazemos parte do projeto de construção deste País, e 
a pauta política do Brasil não é a corrupção. Não que 
não tenhamos de combatê-la, porque quem fortaleceu 
a Polícia Federal, quem fortaleceu a AGU, quem for-
taleceu mecanismos de controle como o Tribunal de 
Contas da União foi justamente o Governo Lula, e as-
sim está fazendo o Governo Dilma. Não se trata disso. 
Trata-se do fato de que a pauta política deste País é 
o crescimento econômico, é a geração de empregos, 
é a desoneração da indústria para o País continuar 
crescendo, é a criação de mecanismos de combate 
à pobreza como o Bolsa-Família, é a fixação do ho-
mem no campo, fazendo com que ele possa produzir 
alimentos na agricultura familiar. Não é sem razão que 
neste ano R$ 21 bilhões irão para a agricultura fami-

liar, sendo R$ 18 bilhões para o combate à pobreza. 
Essa é a pauta política do País que interessa ao povo.

Mas não vamos furtar-nos ao debate relativo a 
essa peça de marketing que foi o mensalão. Dizendo 
isso, não quero de maneira alguma confrontar o Su-
premo Tribunal Federal; longe de mim, longe de mim 
falar daquela Corte, porque ela tem a prerrogativa, tem 
a autonomia, tem o dever constitucional de julgar no 
momento adequado qualquer processo que chegue até 
seus Ministros. Devo dizer, porém, opinando politica-
mente, que é inoportuno neste momento, a 2 meses 
das eleições, julgar um processo político no tribunal. 
Por que é inoportuno? Porque se houver absolvição 
o PT será beneficiado –  esta é a tese – , e se houver 
condenação o PT será prejudicado. Isso pode even-
tualmente interferir no processo eleitoral. Então, não 
havendo prejuízo processual, por que não fazer o jul-
gamento logo no dia seguinte ao da eleição? Por que 
marcá-lo justamente para o início do processo eleitoral 
que se avizinha?

Mas o povo brasileiro é mais sábio do que todos 
nós juntos. É tão sábio que, mesmo havendo todas 
aquelas denúncias, aquela peça de marketing de gran-
des setores da mídia e conservadores da Oposição, 
quando houve o debate sobre a denúncia do chamado 
mensalão elegeu o Presidente Lula, em 2006; é tão 
sábio que depois de todo esse processo elegeu pelo 
PT a maior bancada desta Casa em 2010; é tão sábio 
que elegeu a sucessora do Governo Lula, a Presidenta 
Dilma Rousseff.

Não se trata aqui de não enfrentarmos o debate 
político, de não enfrentarmos o debate sobre a cor-
rupção no País, porque do ponto de vista do combate 
à corrupção, do ponto de vista da defesa da ética, do 
ponto de vista do zelo pelo recurso público, fazemos 
esse debate. Nos locais em que governa, o PT faz bem 
para o povo brasileiro.

Subo a esta tribuna primeiro para me solidarizar 
com todos os companheiros filiados ao Partido dos 
Trabalhadores que estão sendo execrados, que estão 
sendo julgados injustamente nesse processo, que es-
tão sendo achincalhados por setores da grande mídia 
conservadora deste País, mesmo não tendo havido 
julgamento, mesmo não tendo sido condenados. Bas-
ta verificar os grandes programas de televisão, basta 
verificar que todos os dias, todas as noites, durante 
10 minutos, 15 minutos, todos eles falam sobre o cha-
mado mensalão; quando vem o direito de resposta, 
são 10 segundos, 15 segundos. Portanto, não há um 
debate sério desse tema. Por isso, minha solidarieda-
de a todos os companheiros que vão ser julgados no 
Supremo Tribunal Federal.
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Não vamos fazer de forma alguma e jamais fare-
mos qualquer interferência quanto ao Supremo Tribunal 
Federal. Nós queremos um julgamento justo, um julga-
mento baseado nos autos, um julgamento daquilo que 
está nos autos, daquilo que a Procuradoria Geral da 
República apontou, das provas que conseguiram levan-
tar nesse período, e nesse período não conseguiram 
levantar nada. Ali não há dinheiro público envolvido, 
não há malversação de dinheiro público, não há essa 
história de que Deputados do PT precisam receber 
dinheiro do PT, do Governo do PT, para votar projetos 
do PT. Há, sim, um debate que nós queremos fazer 
aqui nesta tribuna, neste plenário, e com a sociedade 
brasileira. Há um debate sobre financiamento público 
de campanha, um debate sobre a forma de se elege-
rem Deputados, Senadores, Presidentes da República, 
Prefeitos e Vereadores nas próximas eleições, sobre 
financiamento privado. Meu partido defende financia-
mento público para que não haja promiscuidade, des-
virtuamento, para fazermos um debate programático 
no Brasil. 

O PT defende o financiamento público de campa-
nha justamente para não depender do financiamento 
privado. O PT defende a lista preordenada justamente 
para fazermos um debate programático, defendermos 
os programas e rumos que nós queremos para este 
País. Esse é o debate para valer, para evitarmos o cai-
xa dois, para evitarmos que Deputados, Presidentes 
da República, Governadores, Prefeitos e Vereadores 
elejam-se dependendo da quantidade de recursos que 
têm. Esse é o debate para valer que nós temos de fa-
zer se quisermos aperfeiçoar a democracia brasileira, 
se quisermos fazer um debate para valer relacionado 
aos financiamentos de campanha neste País. Mas o 
foro para discutir não é o STF, é aqui! É o Congresso 
Nacional, é a Câmara!

A Comissão Especial coordenada pelo Deputa-
do Henrique Fontana vai apresentar o relatório, e o 
grande debate, a grande dificuldade, é justamente o 
financiamento público de campanha. 

Portanto, nobres Srs. Deputados, Sras. Depu-
tadas, o que se julga amanhã, o que se chamou de 
mensalão é uma grande peça de marketing, porque 
ele não existiu e não existe; é uma grande farsa que se 
criou para tentar prejudicar o Governo Lula, prejudicar 
o PT. E nós vamos fazer esse debate, porque Deputa-
do do PT não se vende! Deputado do PT luta, vence, 
organiza o povo, para melhorar cada vez mais o País! 

É por isso que o povo brasileiro cada vez mais 
confia no Partido dos Trabalhadores. Em função disso 
elegeu o Presidente Lula, a Presidenta Dilma e a maior 
bancada desta Câmara na última eleição.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Marllos Sampaio, 
por 3 minutos.

O SR. MARLLOS SAMPAIO (PMDB-PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidenta, 
Deputada Rose de Freitas, muito obrigado.

Ressalto, Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputa-
dos, que as campanhas municipais já se iniciaram. 
Eu mesmo sou candidato a Vice-Prefeito da Capital 
do Piauí. Obtive quase 70 mil votos na chapa do atual 
Prefeito, Elmano Férrer.

Aqui se mostra a disposição dos Deputados Fe-
derais, aptos a votar. Não se pode convocar sessão 
extraordinariamente, mandar telegramas a todos os 
Deputados Federais, e chegarmos aqui e ficarmos iner-
tes, sem poder trabalhar. O que pensam os eleitores 
nos seus Estados de origem? Aqui fica esse registro.

Estou cumprindo o meu dever, mesmo em cam-
panha municipal pesadíssima, numa capital com quase 
1 milhão de habitantes. Deixei de fazer caminhadas, 
reuniões, deixei de cumprir compromissos no meu Es-
tado para cumprir aqui o meu dever.

Esperamos que, na próxima semana, realmente 
haja trabalho efetivo e sejam votadas as medidas pro-
visórias que ainda estão trancando a pauta, a fim de 
que possamos dar uma resposta à sociedade.

Mais uma vez, Presidenta Rose de Freitas, não 
tive tempo suficiente, no minuto inicial, para parabe-
nizar a nossa judoca piauiense Sarah Menezes –  o 
plenário está mais cheio agora. É piauiense da gema, 
teresinense, uma menina de 22 anos que ganhou a 
primeira medalha de ouro para o Brasil em Londres. É 
a única medalha de ouro que o Brasil conquistou até 
agora nessas Olimpíadas.

Fica este registro, Presidenta Rose de Freitas, é 
a primeira mulher, na história do judô feminino brasi-
leiro, a ganhar essa medalha.

O Deputado Júlio Cesar já solicitou a realização 
de sessão solene para homenageá-la. Mais do que 
requerer uma sessão solene, Deputado Júlio Cesar, 
temos que pedir investimentos maciços na área do 
esporte no Piauí. São precariíssimos os equipamen-
tos esportivos, sem as mínimas condições. O mérito é 
dela, não é do Governo do Estado, do empresariado, 
do poder público, da iniciativa privada. É mérito dela, 
da sua equipe, o que mostra que temos valores no 
Piauí e temos de investir mais.

A maioria das minhas emendas individuais foram 
destinadas ao esporte. Fui o Deputado Federal que mais 
destinou emendas ao Ministério do Esporte. Foram mais 
8 milhões de reais, dos quais já empenhamos mais da 
metade para a construção de ginásios e aquisição de 
equipamentos esportivos de alta qualidade.
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Esperamos que nas Olimpíadas de 2016, Pre-
sidenta Rose, o Piauí esteja inserido nesse contexto, 
para que possamos revelar mais atletas como Sarah 
Menezes, mais valores, e possamos representar o 
Piauí e o Brasil melhor ainda.

Fica esse registro, Presidenta Rose, para que 
V.Exa. autorize as devidas homenagens a essa judoca 
piauiense, teresinense, mas, acima de tudo, brasileira, 
lutadora, que mostra que o Piauí tem valor.

Sra. Presidenta, solicito que sejam divulgadas 
pelo programa A Voz do Brasil e pelo Jornal da Câmara 
as devidas homenagens à piauiense Sarah Menezes.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Paulo Feijó.

O SR. PAULO FEIJÓ (Bloco/PR-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidenta Rose de 
Freitas, Sras. e Srs. Deputados, estamos praticamen-
te a 2 meses das eleições, e estou muito otimista em 
relação ao desempenho do meu partido, o Partido da 
República, no Estado do Rio de Janeiro. Com certeza 
será o partido que apresentará o melhor desempenho 
nas eleições próximas. Vamos eleger o maior número 
de Prefeitos e Vereadores no Estado do Rio de Janeiro.

Sra. Presidenta, isso não acontece de graça, 
isso não acontece por acaso, isso acontece porque o 
Presidente Regional do PR, o Deputado Anthony Ga-
rotinho, vem fazendo um trabalho de base com muito 
planejamento e dedicação, preparando excelentes 
candidatos a Prefeito e a Vereador. Oferecemos cursos 
de capacitação política, de gestão pública, para que 
possamos contribuir para a melhoria da qualidade dos 
políticos eleitos no Estado do Rio de Janeiro. O PR, 
preocupado com essa prioridade de melhorar o nível 
da política no Brasil, vem oferecendo essa excelente 
contribuição.

No Município de Campos, temos como referência 
o excelente Governo da Prefeita Rosinha Garotinho, 
uma das Prefeitas com melhor avaliação no Brasil. Com 
certeza será reeleita, com votação consagradora. O 
político, quando trabalha, é reconhecido pelo eleitor, 
que corresponde nas urnas. É o que vai acontecer em 
Campos e em muitos outros Municípios.

O PR lança também a candidatura de dois De-
putados Federais. O Deputado Zoinho será o futuro 
Prefeito de Volta Redonda, importante cidade do Sul 
Fluminense. Estivemos lá no domingo, em excelente 
evento da campanha do Deputado Zoinho, de onde 
saímos muitíssimo bem impressionado com a exce-
lente aceitação desse Deputado Federal, que será o 
Prefeito de Volta Redonda. Contamos também com o 
Deputado Neilton Mulim no importante Município de 
São Gonçalo. 

Sra. Presidenta, temos a certeza de que, a partir 
das eleições de 2012, vamos formar uma base bastante 
sólida para que possamos, em 2014, eleger novamente 
o Deputado Garotinho Governador do Estado do Rio 
de Janeiro, em boa hora. O povo do Estado do Rio de 
Janeiro está com saudade do Governador Garotinho. 
É para isso que estamos trabalhando.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Con-

cedo a palavra ao Deputado Rubens Bueno, pelo Bloco 
PV/PPS. S.Exa. dispõe de até 3 minutos.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, estou ouvindo atentamente a palavra 
dos Líderes dos partidos, dos blocos e das bancadas, 
e acabo de ouvir que o mensalão foi uma grande peça 
de marketing levada ao povo brasileiro. 

Eu também acho que foi uma grande peça de 
marketing, até porque envolveu muito dinheiro público, 
e grande o mestre dessa peça de marketing foi Duda 
Mendonça, contratado exatamente pelos membros do 
Governo do PT. 

No momento em que os envolvidos no mensa-
lão estão para ser julgados, ninguém pode alegar que 
não houve amplo direito à defesa; 7 anos depois, com 
todos os prazos dados e todas as chicanas possíveis 
levantadas por competentes e caríssimos advogados, 
estamos agora às vésperas do julgamento do mensalão. 

O chamado mensalão envolve 40 pessoas do 
centro do poder do Governo no Brasil, do centro do 
poder do Governo Lula, e como envolve 40 pessoas, 
lembrando a história bíblica dos 40 ladrões, nós esta-
mos certos de que agora o Supremo Tribunal Federal 
tem uma missão das mais importantes, e, como insti-
tuição de respeito no País, deve fazer esse julgamento 
com a serenidade e o equilíbrio próprios de Ministros 
de um Tribunal Superior.

Daí, Sra. Presidente Rose de Freitas, dizer neste 
momento que não houve mensalão é começar a repe-
tir a velha prática goebbeliana. Goebbels fazia isto, e 
fazia no nazismo: repetia 10 vezes uma mentira para 
que ao final ela se tornasse uma verdade. Assim se 
está fazendo hoje para tentar desmistificar o mensalão, 
essa obra, essa peça de corrupção que manchou a 
história do País. Nunca havíamos tido corrupção des-
sa natureza, e agora teremos finalmente o julgamento. 
O Parlamento instituiu uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito, a Polícia Federal investigou, e o Supremo 
Tribunal Federal, ao analisar o caso, decidiu que seria 
julgado, tendo seguido o Ministro Joaquim Barbosa to-
dos os membros daquela Corte. Agora chegou a hora 
de dizermos que queremos um novo Brasil.
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Se o Brasil moderno se instalou graças a gover-
nos que prepararam as condições macroeconômicas 
para o País crescer, se fizemos diminuir a pobreza, se 
avançamos, agora é hora de avançarmos ainda mais e 
escrevermos um novo capítulo de combate à corrupção. 

O Supremo Tribunal Federal, na plenitude da sua 
autoridade, com o reconhecimento do povo brasileiro, 
fará justiça nesse julgamento.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho fa-
lar do mensalão, do Supremo e do Brasil. Apesar do 
descrédito generalizado quanto à punição dos culpa-
dos, a sociedade brasileira aguarda o julgamento do 
mensalão com imensa expectativa. 

Esse descrédito não ocorre em vão, considerando 
que a corrupção passou a ser a regra, e não a exce-
ção no Brasil, a partir do primeiro Governo Lula. Desde 
então, quase 1 década se passou, e nesse período os 
brasileiros foram e são bombardeados diariamente por 
notícias sobre fatos e práticas do Poder Executivo que 
contrariam não só a legislação vigente, mas também o 
discurso, a doutrina e a crença dos bem-intencionados 
eleitores do PT, aquele mesmo PT até então tido como 
partido “diferente”, quando comparado aos partidos con-
servadores da República eivados de vícios e mazelas.

Ao constatar a prática da corrupção logo no início 
do primeiro Governo Lula, a perplexidade de petistas 
e não petistas rapidamente deu lugar à decepção com 
a classe política e à descrença na própria democracia. 
Insensível, o então Presidente tratou o problema com 
desfaçatez, fingindo desconhecer as práticas deplorá-
veis adotadas por seus subordinados –  muitas vezes 
com o seu aval –  e a sociedade cunhou, pela primeira 
vez, a expressão “cara de paisagem”, para nomear o 
falso desconhecimento do dirigente maior da Nação 
sobre os fatos que a imprensa denunciava dia após dia.

A corrupção latente culminou com o “mensalão” 
que os dirigentes do PT teimam em negar, embora 
se constitua no maior escândalo do Brasil moderno. 
E fazem-no como se a negativa reiterada de um fato 
tivesse o condão de desfazê-lo. No entanto, o escân-
dalo contra a democracia foi de tal magnitude que fe-
cha de forma emblemática uma era inteira de cinismo 
com que o Governo Lula tratou a corrupção, susten-
tado pela popularidade dos programas sociais que na 
sua visão lhe conferiam poderes plenos para dispor 
da democracia como bem lhe aprouvesse.

Mas não é o resultado do julgamento do “men-
salão” que importa. Como disse Míriam Leitão em O 
Globo de 27 de julho, quando começar o julgamento 
dos acusados do escândalo o Brasil estará dando um 

passo decisivo. O País está dizendo que mesmo em 
um Governo que terminou popular e elegeu sua suces-
sora certas práticas não são admitidas. Vale lembrar 
a popularidade de Lula em 2005, quando veio à tona 
uma complexa engenharia financeira que criava me-
canismos pelos quais escorria dinheiro para o bolso 
de políticos ligados ao Governo. A partir das primeiras 
denúncias, o processo de investigação começou, e 
embora o Presidente Lula tenha sido reeleito em 2006 
e tenha feito sua sucessora em 2010, ainda assim o 
processo de investigação continuou. 

É importante ressaltar que as instituições de-
mocráticas funcionaram. O Congresso criou a Comis-
são Parlamentar de Inquérito, a Polícia Federal abriu 
investigação, o Ministério Público ofereceu denúncia, 
definindo o grupo como organização criminosa, o re-
lator no Supremo apresentou um voto denso e pediu 
o julgamento, foi seguido pela Corte, e a ampla defesa 
foi e continuará sendo garantida. Assim, 7 anos depois, 
o assunto não foi esquecido. Embora muito popular, 
todas as tentativas de Lula para descaracterizar a de-
núncia dos “mensaleiros” foram ignoradas e os réus 
serão julgados. 

Nesse sentido, o momento é muito significativo 
para o País, até porque, na maioria, os Ministros do 
STF foram nomeados pelo Governo para o qual os réus 
trabalhavam e onde os fatos ocorreram. Como assinala 
Míriam Leitão, se as instituições do País não fossem 
tão fortes o Supremo se teria curvado à vontade dos 
governantes, e não foi isso o que aconteceu.

Cabe ressaltar que o PPS defende que o Minis-
tro Dias Toffoli não participe do julgamento por ter no-
tórios laços de amizade e fidelidade com vários réus 
do mensalão. Seu voto não pode eivar de suspeição 
a decisão final da Suprema Corte. Nesse sentido, o 
ex-Procurador Antonio Fernando de Souza, autor da 
acusação contra os 40 réus do mensalão, como a mu-
lher do Ministro Dias Toffoli, que fez sustentação oral 
no julgamento da denúncia, em tese, estaria impedido. 
No mesmo sentido, vale transcrever a opinião de Ro-
berto Romano, professor de ética e cientista político 
da Universidade Estadual de Campinas, ouvido por O 
Estado de S. Paulo em 31 de julho, quando afirmou: 
“Toffoli ignorou a existência de conflito de interesses no 
caso. É desastrosa essa insistência dele. Isso mostra 
que ele não está assumindo na plenitude o mandato 
de juiz da Suprema Corte. Declarar‑se impedido não o 
faria um juiz menor. Ao contrário. Não haveria dúvidas 
quanto à legitimidade da decisão.”

O Brasil melhorou nas últimas décadas. Cum-
priu etapas de uma agenda de modernização, que 
foi mantida, apesar de mudanças de grupos no poder 
e percalços políticos: restaurou a democracia, esta-
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bilizou a economia, reduziu a pobreza. Cada etapa 
desse caminho exigiu coerência e custou esforço do 
povo brasileiro.

A etapa agora é lutar contra a corrupção para 
aperfeiçoar a democracia brasileira. E para isso é 
preciso eliminar o tipo de prática política utilizada no 
Governo Lula para obter apoio nas Casas do Con-
gresso Nacional. E também é preciso aumentar a 
transparência e o controle das instituições que nos 
representam.

Elogiar a atuação da imprensa nesse processo 
é um dever de cada Parlamentar e de cada cidadão 
brasileiro que preza a democracia. No período da in-
vestigação a imprensa cumpriu seu papel. Compilou 
e publicou os fatos com liberdade, revelou práticas 
condenáveis em outros grupos políticos, e manteve 
a cobertura do tema em evidência, o que permitiu o 
amplo debate. Para ser franco, em muitos momentos 
foi a imprensa que pautou as investigações.

A sociedade aguarda com imensa expectativa. O 
julgamento será um divisor de águas, e a ansiedade 
é conhecer que Brasil vai surgir após o julgamento do 
mensalão. As instituições brasileiras já estão amadu-
recidas o bastante para garantir que a decisão final 
–  seja elaqual for –  será acatada.

Nesse caso, a decisão da Corte Suprema terá 
consequências estratégicas na construção do Brasil 
do futuro. Contamos com a sensibilidade dos Ministros 
na avaliação da importância dessa decisão para fazer 
justiça e inverter o descrédito da sociedade brasileira 
nas instituições deste País.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Con-
cedo a palavra ao Deputado Ronaldo Caiado, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo DEM.

O SR. RONALDO CAIADO (DEM-GO. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, o Partido dos Trabalhadores 
é realmente um partido que se supera em todos os 
momentos. É inimaginável a ousadia do Líder do PT 
num pronunciamento que proferiu há poucos minutos. 
Uma ousadia!

Pretende o Líder do PT na Câmara dos Deputa-
dos pautar o Supremo Tribunal Federal. Vejam, Sras. 
e Srs. Deputados, a que ponto chegou a petulância do 
Líder do Partido dos Trabalhadores, disse que este não 
é o momento oportuno para o julgamento do mensa-
lão. É exatamente esse o processo e o pensamento 
do PT no Governo.

O Brasil não foi transformado numa Venezuela 
porque esta Casa instalou uma CPI, a chamada CPI 
dos Correios, que veio a indicar exatamente o mensalão.

O processo está lá para ser julgado, e o Líder vem 
dizendo que em hora nenhuma se atingiu o dinheiro 

público, que essa é uma campanha de marketing con-
tra o PT, porque não há nada que possa incriminar o 
Governo do PT.

Vejam, senhoras e senhores, o que o Procurador-
-Geral da República, Roberto Gurgel, em memorial 
entregue ao Supremo Tribunal Federal, escreveu: “O 
mais atrevido e escandaloso esquema de corrupção e 
de desvio de dinheiro público flagrado no Brasil”. Não 
são palavras da Oposição, mas do Procurador-Geral 
da República, que diz ainda: “O mensalão representou 
um sistema de enorme movimentação financeira à mar‑
gem da legalidade, com o objetivo espúrio de comprar 
os votos de Parlamentares tidos como especialmente 
relevantes pelos líderes criminosos”.

Continua Roberto Gurgel:
“A atuação do Supremo Tribunal Federal servirá 

de exemplo, verdadeiro paradigma histórico para todo 
o Poder Judiciário brasileiro e, principalmente, para 
toda a sociedade, a fim de que os atos de corrupção, 
mazela desgraçada e insistentemente epidêmica no 
Brasil, sejam tratados com o rigor necessário.”

É exatamente isso que a sociedade brasileira 
aguarda do Supremo Tribunal Federal neste momento. 
É a confiança que temos de que o Brasil não se trans-
formou numa Venezuela porque esta Casa, mesmo 
com oposição mínima, conseguiu lutar e aqui instalar 
a CPI Mista dos Correios, conseguiu produzir provas 
para que o Supremo Tribunal Federal passe, a partir de 
amanhã, a julgar todos aqueles que estão envolvidos 
no desvio do dinheiro público para orquestrar votações, 
maquinar campanhas eleitorais e impor um sistema 
quase de partido único no Brasil, asfixiando as oposi-
ções e fazendo valer apenas a vontade do Executivo. 

Graças à atuação do Congresso Nacional e, a 
partir de amanhã, do Supremo Tribunal Federal, va-
mos deixar claro ao Brasil –  tenho convicção –  que 
toda a sociedade brasileira vai se alegrar em ver que 
a impunidade não sobreviverá no Brasil. Aqueles que 
estão envolvidos vão pagar, sim, vão cumprir as penas 
que serão imputadas a cada um deles na sentença.

Quero encerrar este pronunciamento dizendo 
que a esperança da sociedade brasileira, com todos 
os cidadãos atentos amanhã, é de que realmente não 
vai mais proliferar no Brasil essa prática de uso do di-
nheiro público, de utilização da máquina por meio da 
qual tentam corromper as campanhas eleitorais, o re-
sultado das votações.

Esse modelo petista implantado no Brasil nos úl-
timos anos, se Deus quiser, vamos vê-lo ser eliminado, 
extirpado. Tenho convicção de que o Supremo Tribunal 
Federal vai promover a maior assepsia que pode ser 
feita na política brasileira, dando a todos os 38 envol-
vidos a pena que eles merecem, por terem desviado 
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dinheiro público, por terem desrespeitado a prática re-
publicana que se exige no sistema democrático.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo espaço que 
me foi dado.

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Paulo Ma-
rinho Júnior.

O SR. PAULO MARINHO JÚNIOR (PMDB-MA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) –  Sra. Presi-
dente, quero encaminhar à Mesa dois requerimentos 
de informação: o primeiro, dirigido ao Sr. Ministro da 
Fazenda, é sobre a criação e instalação da agência 
do Banco da Amazônia S/A na cidade de Caxias, no 
Estado do Maranhão; o segundo, endereçado ao Sr. 
Ministro das Comunicações, trata da concessão de 
serviço de retransmissão de televisão também em 
Caxias, no Estado do Maranhão.

Muito obrigado.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Tem 

a palavra pela ordem o Deputado Marçal Filho. Depois 
ouviremos o Deputado Chico Alencar, que está pacien-
temente esperando para falar como Líder.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, entendemos perfeitamente que muitos 
dos Deputados Federais são candidatos em suas ci-
dades, entendemos que muitos outros não vieram por-
que estão dando-lhes apoio, suporte, mas nós temos 
quorum e poderíamos perfeitamente votar inúmeras 
matérias no dia de hoje. É por isso que aqui estamos.

Gostaria de lembrar algumas proposições que nós 
queremos urgentemente apreciar. A não votação da 
jornada de 30 horas para a enfermagem trouxe grande 
frustração às pessoas que estiveram aqui na Câmara, 
a esses profissionais da área da saúde, enfermeiros e 
enfermeiras. Não tivemos essa oportunidade, depois 
de muito luta realizada na Comissão Especial, na Câ-
mara Federal. Queremos ter a chance de colocar essa 
proposição em prática para demonstrarmos a nossa 
vontade frente a essa categoria.

Há também o Projeto nº 4.434, de 2008, que re-
cupera a perda salarial dos aposentados e pensionistas 
e está pronto para ser aprovado. Eu fui seu Relator na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
onde tivemos uma excelente votação, e queremos que 
esse projeto venha a plenário para fazer justiça aos 
aposentados e pensionistas do País inteiro. 

E, falando em aposentados, precisamos resol-
ver também o fator previdenciário. Não podemos mais 
estender esse assunto. O fator previdenciário é um 
mecanismo cruel, que corrói o benefício dos aposen-
tados de todo o País. O Governo já manifestou sua 
vontade de resolver isso, ou de pelo menos minimizar 

esse problema, mas não chegamos a apreciar essa 
questão. Gostaríamos de solicitar que essa pauta fos-
se aqui colocada. Os aposentados e pensionistas que 
não tiveram reajustes, aqueles que ganham acima de 1 
salário-mínimo, continuam com seus benefícios sendo 
cada vez mais diminuídos.

Sobre a PEC 300 ninguém fala mais. Votamos 
em primeiro turno a questão da segurança pública, 
dos policiais militares, dos bombeiros. A segurança 
pública está um verdadeiro caos em todo o Brasil, e 
também é um assunto que ficou suspenso. Votamos 
em primeiro turno esperando que isso fosse resolvido, 
mas isso também não ocorreu. 

Esses são assuntos que deveríamos deliberar 
aqui. Há um número razoável de Parlamentares na 
Casa aguardando para poder manifestar sua vontade, 
e nós queríamos demonstrar para o País que muitos 
Deputados que estão na Casa voltaram do recesso 
para cumprir sua obrigação. 

Não queremos que fique parecendo que não 
estamos aqui para cumprir com a nossa obrigação.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Chico Alencar, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, é impossível não me pronunciar, neste 
curto tempo da Liderança do PSOL, sobre o julgamen-
to que o Supremo Tribunal Federal começará a fazer 
amanhã, até porque uma parte do PSOL chegou até 
essa legenda exatamente em 2005, a partir da profun-
da decepção que tivemos ao ver parte expressiva da 
cúpula do PT adotar práticas que o partido como um 
todo, a sua militância e a sua base sempre condenaram.

Esse episódio, portanto, tem um significado po-
lítico marcante para alguns de nós, seguramente para 
o Deputado Ivan Valente, para mim também, para o 
Senador Randolfe, nós que seguimos o caminho de 
precursores na fundação do PSOL, como a Senadora 
Heloísa Helena, a Deputada Luciana Genro, o Deputado 
Babá e o Deputado João Fontes. Mas nós, inclusive a 
Deputada Federal Maninha, que está aqui, iluminan-
do-nos com a sua presença, vivemos esse momento 
como a maior tragédia da nossa trajetória política. 
Ajudamos a construir o PT a partir de valores que o 
PT desprezou, ao quebrar as fronteiras ético-políticas, 
na ideia da coalizão da governabilidade remunerada, 
como, aliás, dizia o saudoso Deputado Nelson Trad, e 
praticar muito mais do que mensalão, que é um nome 
de fantasia que pode levar a equívocos.

O que se vai julgar no Supremo Tribunal Federal 
amanhã é uma prática quase crônica da história política 
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brasileira: corrupção, ativa e passiva; peculato; evasão 
de divisas; lavagem de dinheiro; formação de quadrilha; 
gestão fraudulenta de instituições financeiras; e o mal-
fadado “valerioduto”, que, sim, manifestou-se no men-
salão tucano de Minas Gerais, que, sim, manifestou-se 
mais recentemente no mensalão do DEM do Distrito 
Federal, que, sim, tem elos também com esse naipe 
de crimes, com o esquema Cachoeira-Delta.

Agora, o fato de não ser inédito ou o fato de ser 
praticado em outras instâncias e dimensões não auto-
riza qualquer legitimidade desse esquema espúrio, que 
sobretudo fraudou a esperança de parte significativa da 
população brasileira, desencanto que se manifesta no 
seguinte dizer: todos são iguais no mundo da política, 
todos são iguais no ambiente dos partidos.

Dentro dos nossos partidos, que não são infalíveis, 
que têm suas deficiências também, que muitas vezes 
cedem ao clientelismo, ao fisiologismo, às práticas mais 
nefastas, temos de ser um polo de resistência, temos de 
dizer não a isso para fazer a boa política, que é aquela 
que se dá em torno de programas, de projetos e de 
absoluta transparência quanto aos negócios públicos, 
política com ideologia, política com “P” maiúsculo, a 
política grande de que nos falava Antonio Gramsci, e 
não a política pequena, com seu intestino grosso cheio 
de podridões. É isso que se estará julgando amanhã.

Roberto Jefferson, que já esteve nesta tribuna, 
ou naquela do lado de lá –  e alguns de nós estáva-
mos aqui, naquele momento dramático de 2005 – , na 
verdade é um sócio contrariado, que mistura verdades 
que ele conhece, porque participou da trama, com al-
gumas mentiras que a sua verve de tribuno e também 
a sua autodefesa estimulam. Mas todos devem ser 
julgados com precisão. Dizer que o julgamento é só 
técnico é uma bobagem, uma vez que os crimes de 
que são acusados os 38 réus têm evidentemente elos 
políticos. É evidente que a prova deve ser robusta, deve 
ser técnica, que os indícios devem ser substantivos, 
mas o contexto é inegavelmente político.

Por isso, este é o Brasil da história dos mensalões, 
que no Império não existia tanto, porque não existia um 
Estado tão grande assim. Na República Velha, das oli-
garquias, o coronelismo, o mandonismo, a tomada de 
terras era a forma de corrupção. O Estado republica-
no brasileiro, depois de 1930, viveu muitos momentos 
de escândalos, muitos momentos graves. Este é mais 
um deles. E é o mais importante, porque é o atual, é o 
de agora, embora já acontecido há 7 anos. Desvenda 
inclusive o pecado do pregador, que é sempre mais 
grave que o do pecador. Desmonta uma certa farsa, aí, 
sim, de um discurso ético, para inglês ver, a das alian-
ças com aqueles que até então eram muito criticados, 
que provaram ser um discurso falacioso. 

O que o Supremo Tribunal Federal estará decidin-
do, bem além do que caberá a cada réu e das longas 
discussões individualizadas que lá se farão, é exata-
mente o que é lícito e o que não é lícito na busca do 
poder e no seu exercício. Essas questões são centrais 
para a República brasileira. Nossa expectativa é de que 
da decisão final do Supremo saia um critério histórico 
para banir de vez a corrupção da história política bra-
sileira e estimular-nos a fazer uma profunda reforma 
do nosso sistema político. 

A matriz de toda essa corrupção é próprio siste-
ma político brasileiro, que hoje acaba desautorizando 
a representação.

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Gos-

taria de comunicar ao Plenário que, acompanhados 
do Deputado Paes Landim e da ex-Deputada Federal 
Maninha, aqui se encontram presentes o Presidente 
da Confederação Parlamentar das Américas, Depu-
tado Jacques Chagnon, de Québec, Canadá, para 
quem peço a saudação de todos os presentes nesta 
Casa. (Palmas.)

Também estão presentes o Secretário Técnico do 
México, Hugo Vadillo; a Secretária Técnica de Québec, 
Anne-Marie Larochelle; o Secretário Técnico no Bra-
sil, André Maimoni; e a intérprete Cristina Lorenzato.

Nós agradecemos pela presença e saudamos 
todos. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Con-
cedo a palavra ao Deputado Ronaldo Nogueira.

O SR. RONALDO NOGUEIRA (PTB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero falar desta tribuna a respeito 
do sistema de telefonia no nosso Brasil. 

A Lei 9.472, de 1997, instituiu um novo modelo de 
telefonia no nosso País, porque a Emenda Constitucio-
nal nº 3, de 1995, havia quebrado o monopólio público, 
passando então para a iniciativa privada a exploração 
do mercado de telecomunicações no nosso Brasil. 

A Lei 9.472, de 1997, fundamentou-se em três 
premissas: universalidade, competitividade e qualidade. 

Hoje, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
nós podemos notar a insatisfação tanto da sociedade 
usuária do sistema de telefonia em nosso País quanto 
do próprio Governo e das instituições de representa-
ção do consumidor; porém, todo esse movimento diz 
respeito a uma dessas premissas: a qualidade do ser-
viço, porque o serviço oferecido pelos quatro grupos 
econômicos que hoje detêm o controle do sistema de 
telefonia em nosso País não está satisfazendo o usuário. 

Nós estamos com um requerimento para o qual 
solicitamos a assinatura das Sras. Deputadas e dos 
Srs. Deputados, para a criação de uma Comissão Par-
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lamentar de Inquérito para investigar as práticas de 
cobrança pela utilização da rede móvel, a chamada 
tarifa de interconexão. As práticas hoje adotadas por 
esses grupos econômicos, Sra. Presidente, contrariam 
a Lei Geral das Telecomunicações, conforme o seu art. 
152, porque a arrecadação da tarifa de interconexão é 
a garantia de mais de 40% do faturamento bruto des-
ses grupos, o que não é legal. 

Hoje o Brasil paga a tarifa de telefone mais cara 
do mundo, que chega a ser 38 vezes maior do que a 
da Índia. Para se ter uma ideia, pela utilização de 200 
minutos do sistema celular pré-pago –  esses dados 
estão numa cartilha que elaborei –  no Brasil pagam-
-se R$ 270,00; na Índia R$ 8,00, na Rússia R$ 46,00 
e na China R$ 32,00.

Então, Sra. Presidenta, de 2002 para cá essas ta-
rifas deveriam ter sido reduzidas, mas a complacência 
da ANATEL permitiu um cenário de tranquilidade para 
esses grupos econômicos, porque ela não cumpre seu 
papel de agência reguladora e fiscalizadora. Segundo 
dados do Tribunal de Contas da União, a eficácia das 
multas aplicadas pela ANATEL chega a 4%. 

Então, Sra. Presidente e Srs. Deputados, eu pen-
so que essa Comissão Parlamentar de Inquérito po-
derá, sem dúvida alguma, abrir essa caixa-preta das 
operadoras de telefone, sendo que o beneficiado será 
o usuário. 

Nós saímos do monopólio público e hoje estamos 
no monopólio privado, o que é muito pior, no que diz 
respeito ao usuário brasileiro. 

 A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Tem 
a palavra o Deputado Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, sei que é um lugar-comum, 
mas estamos vivendo, evidentemente, um momento 
histórico. O julgamento do Processo Criminal nº 470, 
que o Brasil todo conhece como mensalão, que se 
iniciará amanhã no Supremo Tribunal Federal, é algo 
marcante na história da República brasileira. Nós es-
tamos tratando daquilo que foi o maior escândalo de 
corrução da nossa história, e isso num momento em 
que a sociedade brasileira se mobiliza exatamente no 
combate à corrução, buscando acabar com a impunida-
de, imaginando que a atividade pública no País precisa 
voltar a obter o respeito da cidadania. Esse é o clima.

E não adianta virem aqui dizer que não há o que 
debater, porque o debate está instalado na socieda-
de brasileira, e de uma forma que qualifica o Brasil 
do futuro. Vejam um exemplo: a sociedade brasileira 
discute o que é suspeição, impedimento de juiz, algo 
que até alguns advogados não conseguem entender, 
porque há até um Ministro que é suspeito e deveria 

estar impedido, que começa a tergiversar. A sociedade 
brasileira está discutindo se o Ministro Toffoli, cuja mu-
lher atua como advogada de réus do mensalão, sendo 
ele próprio participante, junto com o réu principal, do 
mensalão, pode participar do julgamento, afrontando 
a lei. A sociedade está desperta para isso, pressiona. 
Acredito até que o próprio Procurador-Geral da Re-
pública vai pedir a suspeição, porque parece que ele 
não está tendo a hombridade de ele próprio se julgar 
suspeito. Isso a sociedade está discutindo.

E não adianta imaginar que isso é coisa que pode 
ser e ficar restrita, como pensou o Presidente desta 
Casa, que disse que não admitiria politização desse 
julgamento. Como se estivesse nas mãos dos dirigen-
tes do PT ou do Governo impedir aquilo que significa 
um Brasil diferente após esse julgamento! É isso que 
está sendo feito.

Justiça aqui, e já respondi a alguns, não é conde-
nar ou absolver. Que se entenda: justiça não é a conde-
nação, que nós achamos que, pelo que foi demonstrado 
nos autos, deve vir como uma necessidade. Há aque-
les que acham que não deve haver condenação e sim 
absolvição. Mas para haver justiça é fundamental que 
haja o julgamento, e que a sociedade o acompanhe, 
que esta Casa participe, que o povo brasileiro saiba 
que esse é um julgamento histórico, e que amanhã o 
Brasil pode ser melhor. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Conce-
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Severino Ninho.

O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, tenho uma preocupação muito gran-
de com a defesa do consumidor, com o dia a dia das 
pessoas. Nós debatemos aqui muitos assuntos que 
são importantes mas não têm, digamos assim, uma 
ligação direta com o dia a dia das pessoas.

Eu apresentei uma indicação –  na realidade, seria 
um projeto de lei, mas, como as coisas não caminham 
muito rapidamente, aqui eu preferi transformar em in-
dicação –  ao Ministro da Fazenda para que as contas 
bancárias sem movimentação não sejam tarifadas.

Muitas pessoas humildes neste País abrem uma 
conta-salário, por exemplo, quando têm um emprego 
decorrente de um contrato temporário, mas o banco 
logo se aproveita e transforma isso em conta corren-
te, oferece cartão de crédito, cheque especial; aquela 
pessoa, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, perde o 
emprego e não tem o cuidado de fechar aquela conta 
bancária, e depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos é surpre-
endida com um valor absurdo de tarifas bancárias, que 
vão sucedendo-se mês a mês. E como a pessoa tem 
um crédito, porque o banco, ao abrir a conta, oferece 
logo um crédito, chega à casa da cidadã, do cidadão, 
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um débito de R$ 1 mil, de R$ 2 mil de uma conta que 
não estava sendo movimentada, que a pessoa sequer 
se lembrava que abriu, porque abriu às vezes para 
receber o salário do seu emprego numa Prefeitura. 

Então, peço ao Ministro que determine que os 
bancos informem ao correntista todas as vezes que 
uma conta sem movimento, uma conta aberta passe 
6 meses sem movimentação. Desde que esteja sendo 
tarifada, o banco fica obrigado a enviar para a casa 
do correntista o extrato informando que daquela conta 
as tarifas sendo cobradas e o débito já chega a tan-
tos reais, para que a pessoa tome providências e não 
seja surpreendida.

São pessoas pobres, pessoas carentes, pessoas 
humildes que abrem uma conta para receber o salário 
de uma Prefeitura e depois são demitidas; o contrato 
terminou, mas ficam lá aquelas contas, gerando des-
pesas altíssimas para os correntistas. Então, é uma 
providência que eu peço ao Ministério da Fazenda, 
para que acabe essa roubalheira. 

Isso é uma roubalheira dos bancos.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Otavio Leite.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidenta, Srs. Depu-
tados, eis que chegamos finalmente ao julgamento do 
mensalão. Lá se foram 7 anos! Nesse período o Con-
gresso Nacional abriu uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito; depois, no processo em si, já na instância 
do Supremo, todos os fatos foram apurados, todas as 
defesas apresentadas; e finalmente a Procuradoria 
Geral da República entendeu que, pelo conjunto das 
informações ali contidas, a Nação estava diante de 
um esquema de corrupção que ficou conhecido como 
mensalão e que se constituía numa sofisticada orga-
nização criminosa, dividida em setores de atuação 
que se estruturaram profissionalmente para a prática 
de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, cor-
rupção ativa e gestão fraudulenta, além de diversas 
formas de fraude.

Nós sabemos que essa rede mafiosa se instalou 
no âmbito do poder supremo nacional, no Palácio do 
Planalto, e estamos todos ávidos por justiça. A demo-
cracia brasileira precisa de uma resposta, o que é fun-
damental para que o povo ainda tenha esperanças na 
figura do homem público. É preciso sepultar de uma vez 
por todas essa prática perversa, esse “adesismo” re-
munerado, esses apoios remunerados que se instituem 
em relação ao poder político que está no Executivo.

O mensalão ocorreu há 7 anos, mas nem por 
isso deixaram de ser praticados inúmeros outros atos 
semelhantes. Basta lembrar que no ano passado inú-
meros Ministros caíram em razão de desvios, de des-

mandos, de malfeitos, e por aí vai. A figura do homem 
público cada vez mais é depreciada na sociedade, é 
desvalorizada.

Eu quero dizer a este Congresso que, antes de ser 
Deputado, eu sou pai, e quero ter o orgulho de um dia 
ouvir meus filhos dizerem que são filhos de um homem 
público, sem que o homem público seja associado à 
bandidagem, à corrupção. É preciso que nós nos rees-
truturemos na perspectiva de reorganizar a vida polí-
tica no Brasil. E não é dado, na história, nesta quadra 
da nossa história, a nenhum homem público não ser 
transparente, não ter abertura completa da sua vida.

Que este momento em que o Supremo precisa 
de todo o apoio do povo brasileiro possa traduzir-se 
em luz para que tenhamos o julgamento justo e todos 
os bandidos sejam colocados na cadeia, para o bem 
da democracia brasileira e do futuro do País.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Com 
a palavra, pela ordem, a Deputada Carmen Zanotto.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (Bloco/PPS-SC. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) –  Sra. Pre-
sidente, desejamos que seja considerado como lido 
pronunciamento sobre a nossa preocupação relativa 
à greve nos hospitais universitários, nas universidades. 
Trata-se de apelo para que efetivamente busquemos 
alternativa que atenda a demanda de servidores pú-
blicos federais.

A comunidade acadêmica está sofrendo, mas 
especialmente os usuários dos hospitais públicos fe-
derais, que estão sem assistência médico-hospitalar, 
Sra. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELA ORADORA

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Líderes 
presentes, volto a esta tribuna para pedir solução para 
a situação dos servidores públicos federais, sobretudo 
no que se refere à paralisação que atinge universida-
des federais, hospitais públicos federais e a FUNASA. 
Nas universidades, a greve caminha para os 3 meses 
de duração.

Quero deixar registrado meu apoio aos professo-
res, às suas legítimas demandas. As dificuldades en-
frentadas pelas universidades federais são de conhe-
cimento público. Nós compreendemos que a qualidade 
dos serviços públicos passa pela justa valorização dos 
servidores. E, se existe um servidor público da mais 
fundamental importância para a sociedade, esse ser-
vidor é justamente o professor. 

Quero destacar, Sra. Presidente, que essa para-
lisação já vem afetando não só o setor da educação, 
como também os serviços de saúde. O atendimento 
nos hospitais universitários está comprometido, o ca-
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lendário das universidades também. Das 59 universida-
des, 57 aderiram à paralisação, além de 37 institutos, 
centros de educação tecnológica e o Colégio Pedro II.

Essa paralisação já afeta o atendimento em gran-
de parte dos hospitais universitários. Em Santa Cata-
rina, no Hospital Universitário da UFSC, cujo ambu-
latório atende aproximadamente 14 mil pessoas por 
mês, a marcação de consultas está suspensa, e outros 
setores também estão com a qualidade dos serviços 
comprometida por causa da paralisação.

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal 
do Paraná –  UFPR, segundo informações divulgadas 
na imprensa, está com cerca de 70% do atendimento 
comprometido. Foram suspensas todas as consultas 
eletivas, devido à falta de técnicos nos laboratórios –  
são cerca de 1.400 por dia, muitas agendadas com 
meses de antecedência. Também não estão sendo 
feitos exames laboratoriais, como os de sangue e uri-
na, os de imagem (ultrassom, raios-X e tomografia) e 
endoscopias digestivas.

A estimativa, Sra. Presidente, é de que, apenas 
nesse hospital, cerca de 15 mil pessoas tenham dei-
xado de ser atendidas desde o início da greve.

Hoje foi noticiado que está agendada uma nova 
reunião entre o Governo e representantes dos pro-
fessores das instituições federais, para discussão das 
reivindicações dos grevistas.

Reforço o pedido, o apelo para que essa situ-
ação se resolva o quanto antes e da melhor forma 
possível. Esse é um impasse que se agrava à medida 
que é prorrogado. Apelamos para o Governo Federal 
no sentido de que reabra o canal de diálogo e, efeti-
vamente, avance nas propostas para as categorias. 
São demandas que vão desde a reestruturação da 
carreira e da melhoria das condições de trabalho até 
o reajuste salarial.

Não é possível que o País permaneça com esses 
trabalhadores por mais tempo em greve. Certamente, 
60 dias já representam um tempo extenso o suficiente 
para as negociações e o retorno às atividades. Por-
tanto, reafirmo o apelo ao Governo para que retome 
o diálogo o mais brevemente possível, a fim de que 
esses serviços sejam reativados.

Precisamos valorizar os nossos servidores públi-
cos federais e não podemos deixar que a população 
sofra ainda mais com essa indefinição.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Con-

cedo a palavra pela ordem ao Deputado Eleuses Paiva.
O SR. ELEUSES PAIVA (PSD-SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) –  Sra. Presidente Rose de 
Freitas, primeiro, quero cumprimentá-la pela gentile-

za com que trata os demais colegas da Casa. Eu me 
sinto muito honrado de vê-la na Presidência da Casa.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) –  Mui-
to obrigada.

O SR. ELEUSES PAIVA –  Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo a tribuna no dia de hoje, primeiro, para 
cumprimentar os funcionários das agências regula-
doras deste País. Infelizmente, estamos vivendo um 
momento de grande paralisação por parte de todos os 
funcionários que trabalham nas agências reguladoras, 
seja na ANVISA, seja na ANS, seja na ANATEL, situ-
ação que preocupa todos nós.

Sei da grande importância –  e acredito que a 
maioria desta Casa também – , do grande salto de 
qualidade que foi dado neste País com a criação das 
agências reguladoras. Temos críticas às agências? 
Sem dúvida nenhuma, temos críticas específicas, mas 
sabemos que avançamos muito. Então, essa greve 
nas agências reguladoras hoje preocupa todos nós. 
Espero que obtenhamos uma solução o mais rapida-
mente possível.

Aproveito a oportunidade, ao falar da agência 
e cumprimentá-la, para falar da minha preocupação 
com a resolução da ANVISA que prevê o retorno da 
venda de medicamento isento de prescrição fora dos 
balcões das farmácias e drogarias. Não tenho dúvida 
de que houve um grande retrocesso. Retroagimos mui-
to, Sra. Presidente. A Resolução nº 44 da ANVISA, de 
2009, foi revogada, para que agora os medicamentos 
fiquem nas gôndolas expostas a todos. Sabemos que 
isso, sem dúvida nenhuma, estimula a automedicação 
e que há números cada vez maiores de intoxicação de 
pacientes neste País por estarem consumindo indevi-
damente esses medicamentos.

Lastimavelmente, o lobby da indústria de medica-
mentos sensibilizou diretores da ANVISA, que tomaram 
uma medida que, sem dúvida nenhuma, vira as costas 
para a sociedade deste País.

Estou convidando o Presidente da ANVISA para 
discutir este assunto na Comissão de Seguridade Social 
e Família da Casa. Espero que prevaleça o bom senso, 
visando aos interesses da sociedade deste País, prin-
cipalmente quando se retroage numa medida que, a 
meu ver, em nada ajuda a vida dos cidadãos brasileiros.

Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, 
Sras. e Srs. Deputados.

A Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice‑Presiden‑
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocu‑
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Emiliano 
José, do PT da Bahia.
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O SR. EMILIANO JOSÉ (PT-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) –  Sr. Presidente, peço a V.Exa. 
considere lido pronunciamento que faço a respeito da 
assunção da Venezuela ao âmbito do MERCOSUL, 
por decisão da maioria dos seus membros, chegada 
importante para o desenvolvimento da América do Sul. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, a ideologização da oposição, 
acompanhada da sustentação também ideológica por 
parte da mídia, tudo isso refletindo uma posição polí-
tica, leva a que não aceitem a entrada da Venezuela 
no MERCOSUL. Essa entrada obviamente beneficia 
o Brasil e, é claro, a integração crescente da América 
do Sul. Mas a miopia política, o conservadorismo, a 
raiva contra o projeto político que hoje Hugo Chávez 
conduz em seu país fazem com que a oposição e a 
mídia afirmem posição contrária ao ingresso da Vene-
zuela no MERCOSUL, acertada a partir da reunião do 
MERCOSUL em Brasília, sob a direção da Presidente 
Dilma Rousseff. Está certo o líder do nosso partido na 
Câmara, Jilmar Tatto, que defende a importância desse 
acontecimento, do ponto de vista estratégico.

Não é correto misturar alhos com bugalhos. A não 
presença do Paraguai, suspenso do MERCOSUL por 
conta do golpe contra o ex-Presidente Fernando Lugo, 
não tem nada a ver com a entrada da Venezuela. A 
suspensão, como se sabe, obedece a regras estabele-
cidas pelo próprio MERCOSUL, que não pode admitir 
procedimentos antidemocráticos, como obviamente foi 
aquele que destituiu o Presidente Lugo. A entrada da 
Venezuela, sem dúvida, fortalece a perspectiva cres-
cente de integração da América do Sul, que deveria 
ser objetivo de todas as correntes políticas, mas infe-
lizmente não é. Há ainda aquelas posições políticas 
que preferem a subordinação aos Estados Unidos da 
América, pura e simplesmente. 

Não cabe, para efeito do MERCOSUL, o juízo a 
favor ou contra o projeto político liderado por Chávez. 
Só que inegavelmente trata-se de um projeto democrá-
tico, que passará agora por um novo teste. A campa-
nha eleitoral para a Presidência da República daquele 
país está em pleno andamento. O que, então, evitaria a 
entrada da Venezuela no MERCOSUL? Só a cegueira 
política, ou, dito de outro modo, só posições políticas 
à direita, que não podem admitir projetos políticos à 
esquerda, mesmo que assentados em eleições, em 
regras democráticas. E, ainda por cima, querem fazer 
crer que o golpe contra o Presidente Lugo, no Para-
guai, teve natureza democrática, mesmo que consu-
mado em poucas horas, num claro ataque a qualquer 
procedimento minimamente democrático. 

Quero saudar a chegada da Venezuela ao MER-
COSUL. Creio que a América do Sul deve insistir em 
caminhar crescente e rapidamente para a sua integra-
ção, mais e mais, de modo a prosseguir na perspecti-
va de melhoria das condições de vida de seus povos. 

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-

cedo a palavra pela ordem ao Deputado Valmir Assun-
ção. S.Exa. dispõe de 2 minutos na tribuna.

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, venho nesta 
tarde falar sobre uma preocupação: com a mudança 
que houve no INCRA.

O Presidente Celso Lacerda, companheiro que 
fazia um trabalho importante de fortalecimento do IN-
CRA, em defesa daquela instituição, foi substituído por 
Carlos Guedes, funcionário do INCRA também. Quero 
desejar boa sorte ao novo Presidente do INCRA. Espero 
que ele possa fazer um trabalho de fortalecimento do 
processo de reforma agrária e que possamos agilizar 
a reforma agrária no nosso País.

Tenho outra preocupação, Sr. Presidente. Se fi-
zermos uma análise, veremos que levamos quase 6 
meses, no início do Governo Dilma Rousseff, para no-
mear o novo Presidente do INCRA. Agora, quando as 
coisas estão se ajeitando por lá, para o fortalecimento 
da instituição, novamente ocorre outra mudança, sem 
grande explicação para a sociedade. E era justamente 
um Presidente que tinha muita sintonia com os movi-
mentos sociais.

Mas torço para que o processo de reforma agrá-
ria seja agilizado em nosso País. Nos dias 20, 21 e 22 
de agosto, os movimentos sociais, pela primeira vez 
neste período democrático, estarão todos juntos, aqui 
em Brasília, na luta pela reafirmação da necessidade 
da reforma agrária.

Talvez a mudança na Presidência do INCRA 
tenha ocorrido para dar resposta à altura: com muita 
desapropriação de terra, com muitos recursos para in-
vestimento na produção, com assistência técnica, com 
educação nos assentamentos. Torço por isso. 

Desejo sucesso ao novo Presidente do INCRA, 
Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputa-
das, volto a esta tribuna para registrar a condução do 
INCRA pelo novo Presidente, Carlos Guedes, substi-
tuindo o Presidente Celso Lacerda, que deixou um le-
gado de positivas alterações na estrutura administrativa 
e funcional do órgão e sobretudo de estreita relação 
com os movimentos sociais, em momento critico da 
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atuação governamental, que pouco fez pela reforma 
agrária, e com funcionários em greve, buscando a justa 
equiparação salarial para as funções equivalentes do 
Ministério da Agricultura.

Até aqui, o INCRA e o seu corpo de servidores 
atuaram no sentido do fortalecimento da instituição e 
da agilidade na execução da reforma agrária no Brasil.

Esforço notado e que merece comemoração é o 
do anúncio dos movimentos sociais de uma mobiliza-
ção, no final de agosto, em Brasília, com uma pauta 
unificada e com o sentimento de resgate da grande 
bandeira da reforma agrária, fato que exigirá um novo 
olhar do Governo Federal.

Ao novo Presidente do INCRA, Carlos Guedes, 
servidor de carreira, portado das melhores referências, 
desejo pleno êxito, esperando agilidade e ousadia na 
defesa e na execução da reforma agrária, aproveitan-
do para tanto a confiança e a chancela do Ministro do 
Desenvolvimento Agrário –  MDA, que o indicou para 
o cargo.

Acredito, Sr. Presidente, que o novo Presidente do 
INCRA cumprirá plenamente sua missão de trabalhar 
pela valorização dos servidores; pelo reconhecimento 
da instituição e com determinação no seu mister de re-
gularização fundiária; pelo fortalecimento e pela valori-
zação dos assentamentos, ampliando e aprofundando a 
produção do conhecimento com a educação no campo, 
tudo isso com servidores estimulados, comprometidos 
e bem pagos em seus salários e vantagens funcionais.

Acreditamos que este momento de greve que 
já se arrasta na instituição é uma oportunidade de in-
tenso dialogo e de solidariedade com os servidores, 
colocando o INCRA no local de destaque do serviço 
público brasileiro, uma vez que a instituição traz em 
seu DNA a marca estratégica do desenvolvimento da 
nossa sociedade.

Sr. Presidente, gostaria que este discurso fosse 
registrado no Programa A Voz do Brasil e divulgado 
pelos demais meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-

cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Fer-
nando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, ouvi manifestações de Deputados da 
Oposição, com certo tom de regozijo, pelo início do 
julgamento do chamado mensalão.

Curioso como se somaram essas vozes a uma 
série de matérias jornalísticas que requentaram esse 
noticiário, com o intuito claro de dar conotação política 
e ideológica a este momento.

Sou daqueles que entendem que foram cometi-
dos erros e delitos naquele processo. Tanto é que está 
havendo o julgamento. Agora, querer dar a dimensão 
de maior julgamento do século, de maior tragédia do 
século no País revela claramente a intenção política e 
eleitoral de esconder a verdade dos verdadeiros men-
salões que aconteceram neste País, a começar por 
aquele lá de Minas Gerais, o mensalão tucano, a se 
confirmar pelas ações do Governador Marconi Perillo, 
este, sim, envolvido em desvio de dinheiro público.

Não se trata aqui de comparar tipos de delitos, 
mas é de se pedir que haja o mínimo de pudor nas 
agressões. Não tem autoridade política nem moral quem 
vem falar dos acontecimentos em que se envolveram 
filiados do Partido dos Trabalhadores nesse processo 
que está sendo julgado. A Justiça vai se manifestar e 
há de identificar os erros e julgá-los. Isso tem um lado 
positivo: o de mostrar que, de fato, ninguém pode ficar 
acima da lei.

Agora, é evidente que neste momento existe ten-
tativa eleitoral de desvio do foco de todo o noticiário 
do País para esse assunto. Isso é um desserviço, é 
um desperdício, é uma tentativa política de promover 
essa rota de debates. 

Nós não podemos aceitar isso e não vamos con-
cordar, até porque sabemos que o partido político ou 
o Governo que promoveu a maior transformação so-
cial e política já vista neste País foi o Partido dos Tra-
balhadores, que é reconhecido pela população. Nós 
tiramos mais de 35 milhões de pessoas da miséria; 
nós promovemos cidadania; nós elevamos este País 
à condição de país emergente, com presença inter-
nacional; nós temos uma obra política para debater e 
para apresentar ao povo brasileiro, diferentemente de 
uma oposição “desidratada”, sem projeto, que entre-
gou o País a interesses externos e teria vendido prati-
camente o Brasil, não tivesse a eleição do Presidente 
Lula interrompido esse processo. 

Esse é o debate de fundo que nós temos que 
fazer. E não vamos aceitar a criminalização de um 
projeto, de uma trajetória política apoiada pela maio-
ria da população do País, que não pode ficar refém de 
um discurso cínico, falso, daqueles que não têm auto-
ridade política e moral para criticar o PT e o Governo 
do Presidente Lula.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-
cedo a palavra ao ilustre Deputado Luiz Couto, que 
disporá de 2 minutos na tribuna.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o programa Bolsa-Formação Seguro Desem-
prego está inscrevendo trabalhadores para que possam 
se capacitar. Mais de 23 mil trabalhadores já estão 
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inscritos nesses cursos de capacitação do programa 
Bolsa-Formação Seguro Desemprego.

Consideramos importante não apenas o paga-
mento do Seguro Desemprego, mas as oportunidade 
para que, naquele período, as pessoas que estão no 
Seguro Desemprego possam também se capacitar para 
conseguir um emprego de qualidade e poder viver sem 
a necessidade desse benefício. Consideramos que há 
muitas pessoas que não conseguem se empregar –  o 
emprego existe –  porque não têm capacitação e qua-
lificação exigidas para o emprego. Daí a importância 
desse programa Bolsa-Formação Seguro Desemprego.

Esse programa dará condição àquele que perder 
o emprego poder se capacitar naquele período para 
voltar a trabalhar. É isso que o trabalhador quer, tra-
balhar, viver do seu trabalho, do seu salário. Ele não 
quer ficar esperando contribuição.

Então, nesse sentido, quero parabenizar o Minis-
tério do Trabalho por esse programa, por essa ação 
fundamental. 

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Eu 

gostaria de pedir aos Deputados que se restringissem 
ao seu tempo, porque há 30 inscritos. Só vou conceder 
2 minutos. Então, muitos vão ficar sem falar.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Júlio Cesar, do 
PSD do Piauí.

O SR. JÚLIO CESAR (PSD-PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, em 22 de maio deste ano, por requerimento 
nosso, foi realizada sessão solene nesta Casa para 
homenagear os feitos da educação no Piauí, na cidade 
de Cocal, por uma escola do Município, por uma escola 
do Estado, da cidade de Teresina, e por uma escola 
da cidade de Oeiras. Foram várias as conquistas de 
medalhas, inclusive no Programa Soletrando, da TV 
Globo, por um aluno da pequena cidade de Cocal, no 
interior do Piauí.

Hoje estou apresentando o Requerimento nº 
5.795, Sr. Presidente, para a realização de sessão sole-
ne em homenagem à judoca piauiense Sarah Gabrielle 
Cabral de Menezes, pelo mérito de ter-se tornado a 
primeira mulher do País a conquistar uma medalha de 
ouro no judô em Jogos Olímpicos.

Sarah nasceu em Teresina no ano de 1990 e, 
apesar de jovem, já fez história no judô internacional, 
com uma carreira invejável: participou das Olimpía-
das de Pequim, em 2008, aos 18 anos de idade; foi 
bicampeã mundial júnior de 2008 e 2009; em dezembro 
de 2010, conquistou a medalha de bronze no Grand 
Slam da cidade de Tóquio, evento do Circuito Mundial 

da Federação Internacional de Judô; e, em dezembro 
de 2011, ganhou a medalha de prata no Grand Slam 
de Judô de Paris.

São várias as medalhas que ela já conquistou 
pelo mundo e agora conquistou nas Olimpíadas.

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  No-
bre Deputado, há 30 inscritos.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Van-
derlei Siraque. S.Exa. dispõe de 2 minutos.

O SR. VANDERLEI SIRAQUE (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, cidadãs e cidadãos que nos assistem pelo 
Brasil afora, fiquei muito feliz com a notícia de que, em 
São Paulo e Belo Horizonte, os supermercados pas-
saram, a partir de ontem, a fornecer novamente as 
sacolinhas plásticas para embalagem dos produtos. 
Até um tempo atrás, tanto em Belo Horizonte quanto 
em São Paulo, os supermercados tinham parado de 
fornecer a sacolinha plástica. Quer dizer, vendiam o 
produto e também a embalagem.

Então, essa medida é importante, até porque o 
não fornecimento de embalagem para o transporte 
dos produtos, a meu ver, era ilegal, ia de encontro ao 
Código do Consumidor. Agora dizem que vão fornecer 
inclusive sacolas plásticas biodegradáveis. 

É importante dizer que o consumidor reprovou a 
medida anterior, de não fornecimento da embalagem. 
Havia falsidade ideológica, aliás, ecológica, quando o 
objetivo era o de economizar dinheiro e colocar o pre-
juízo na conta do consumidor.

Eu quero me congratular com os consumidores 
de São Paulo e de Belo Horizonte, em nome da Frente 
Parlamentar em Defesa da Competitividade da Cadeia 
Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e Plástico 
do Brasil. 

Obrigado, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame, para uma Comunicação de Lideran-
ça, pela Minoria.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) –  

DISCURSO DO SR. DEPUTADO ANTO-
NIO CARLOS MENDES THAME QUE, ENTRE-
GUE AO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ 
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-
cedo a palavra, para uma breve intervenção, ao ilustre 
Deputado Anthony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro.
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O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR-RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, 
a revista Veja publicou que o Governador do Estado 
do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, tem duas casas no 
luxuoso Condomínio Portobello, pertinho de Angra dos 
Reis. Eu já sabia que ele tinha uma casa. Duas, para 
mim, é algo estranho. Fui investigar.

Estou colocando no meu blog, dentro de instan-
tes –  e chamo a atenção dos Srs. Deputados – , có-
pia da escritura da casa em que fica a família do Sr. 
Sérgio Cabral. Caia para trás, Sr. Presidente! De um 
a dez, quem é o dono da casa? Fernando Cavendish, 
proprietário da Delta.

Se Marconi Perillo está sendo convocado porque 
vendeu uma casa ao pessoal do Cachoeira, imagine 
Sérgio Cabral, que se hospeda na casa do Sr. Fernan-
do Cavendish. Está tudo documentado no Cartório do 
17º Ofício de Notas. Isso é uma vergonha.

Só quero saber do seguinte: a CPI vai ou não vai 
convocar o Sr. Sérgio Cabral, depois de ver essa farta 
documentação que prova que o Sr. Fernando Caven-
dish, numa operação, primeiro passou a casa avaliada 
em 8 milhões de reais por 135 mil reais para sua se-
cretária, Ana Faraco? Depois, ela passou a casa para 
outro, que passa para outro; e, no final, cai na mão de 
Sérgio Cabral.

Isso é uma vergonha. Está tudo no Blog do Ga‑
rotinho. Quem quiser, acesse.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Sibá 
Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, é claro que 
há, nesta semana, dois grandes fatos políticos na con-
juntura nacional. Um ocorreu ontem, com a reunião da 
cúpula do MERCOSUL, quando inseriu definitivamente 
a Venezuela como parte do bloco.

Já ouvimos de tudo pela mídia atrasada brasi-
leira, inclusive a forma com que a Oposição tem-se 
pronunciado sobre o assunto. Isso é fato encerrado 
–  gol de placa. Hoje, a situação do Brasil cresce com 
a entrada da Venezuela no MERCOSUL. 

O segundo fato ocorrerá no Supremo Tribunal 
Federal, que, amanhã, vai iniciar o processo de julga-
mento do factoide criado por Roberto Jefferson e ou-
tros da mídia nacional, que dizem que houve mensalão 
–  prática do Governo do Presidente Lula.

Mas, Sr. Presidente, se o Supremo Tribunal Fe-
deral se atinar aos autos ou pegar corda do coro da 
imprensa brasileira, se pegar corda das Lideranças da 
Oposição, então, já teremos um fato político de julga-
mento a partir de amanhã: se há ou não impedimento 
para o Ministro Dias Toffoli; se há ou não regra clara, 

estabelecida, sobre a pressão que a mídia faz com 
relação a esse julgamento.

Entendemos que esse factoide que foi criado na-
quela época por Roberto Jefferson foi uma palavra que 
pegou no ideário popular. Foi fácil divulgar sem defesa, 
fazer linchamento político, exposição sem direito de 
defesa, sim. Então, se a defesa for técnica, os autos 
são claros: não houve esse factoide. Jamais houve.

O que é esse mensalão? A tese do mensalão é a 
de dizer que Deputado e Senador recebiam um salá-
rio extra para votar matérias de interesse do Governo, 
fato largamente usado para a votação da reeleição do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Portanto, amanhã vamos observar como a mídia 
vai se comportar no julgamento, pelo próprio Supremo... 

(O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  No-
bre Deputado, há colegas seus no plenário. Não posso 
conceder-lhe mais tempo.

O SR. SIBÁ MACHADO –  Eu pediria, só para 
encerrar, porque o assunto é muito grave...

(O microfone é desligado.)

O SR. SIBÁ MACHADO –  Portanto, amanhã 
estaremos, sim, atentos ao julgamento no Supremo 
Tribunal Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  No-
bre Deputado, peço a V.Exa. que se retire da tribuna. 
V.Exa. está infringindo o Regimento Interno, V.Exa. está 
querendo desmoralizar a Presidência, mas não vai fa-
zê-lo porque não vou permitir. Seu tempo se esgotou. 
Eu disse a V.Exa., no começo, que havia 20 pessoas 
inscritas e que seriam 2 minutos para cada uma delas, 
impreterivelmente. V.Exa. usou 5 minutos na tribuna, 
tomando um tempo e meio de seus colegas. 

O SR. SIBÁ MACHADO –  Sr. Presidente, peço 
mil desculpas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Eu 
não quero conversa, nobre Deputado. Eu quero que 
V.Exa. deixe a tribuna.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Ivan 
Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nestes 2 minutos, quero falar de duas ques-
tões. Em primeiro lugar, repudio os assassinatos que 
estão ocorrendo na cidade de São Paulo e na Grande 
São Paulo, em que a Polícia Militar, sem sombra de 
dúvida, tem imensa responsabilidade, explícita. São 
assassinatos de cidadãos, de jovens em São Paulo 
e na Grande São Paulo, e o Governador do Estado 
é omisso. O Governador Geraldo Alkmin é omisso. A 
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Secretaria de Segurança Pública não toma as provi-
dências, e se faz propaganda de repressão aberta, o 
que faz com que haja vítimas civis e inocentes.

Desta tribuna, exigimos que sejam esclarecidos 
todos os casos em que a Polícia, no Estado de São 
Paulo, diz que atirou em legítima defesa.

Em segundo lugar, quero rapidamente, desta tri-
buna, saudar a entrada da Venezuela no MERCOSUL. 
Foi uma resposta correta ao golpe de Estado ocorrido 
no Paraguai, país que impedia, por intermédio de seu 
Parlamento, a entrada da Venezuela no MERCOSUL.

Por fim, quero mais do que nunca, desta tribuna, 
desmascarar e denunciar o cinismo de articulistas, 
de economistas e de grande parte da mídia brasilei-
ra. Dizem que são contra a entrada da Venezuela no 
MERCOSUL, mas, na verdade, são a favor, porque 
ela é extremamente benéfica para a integração latino-
-americana e, inclusive, para os empresários que eles 
defendem.

Seja bem-vinda a Venezuela ao MERCOSUL.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-

cedo a palavra pela ordem à ilustre Deputada Rosane 
Ferreira.

A SRA. ROSANE FERREIRA (Bloco/PV-PR. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) –  Sr. Presidente, fa-
larei daqui, do microfone do plenário, para economizar 
meu tempo. 

No dia 30 de julho, a Lei nº 12.619 entrou em 
vigor. Essa lei regulamenta a profissão de motorista. 

Quero deixar registrados alguns dados porque 
fiquei absolutamente entristecida com os bloqueios 
que aconteceram nas nossas rodovias. Em 2011, Sr. 
Presidente, houve 66.378 acidentes envolvendo trans-
porte de carga; 9.611 feridos; 1.317 mortes; 718 eram 
condutores de caminhão –  portanto, 718 pais de fa-
mília morreram em nossas estradas.

Essa lei é de fundamental importância e foi um 
dos grandes trabalhos que aqui realizamos. Mas ela 
deve ser validada e cobrada. Mais do que penalizar, 
é um direito, é a proteção de quem carrega, de quem 
transporta a riqueza deste País em seu caminhão. 

Quero deixar aqui registrado que a Presidenta 
Dilma Rousseff tem que se manter firme. Nós preci-
samos, sim, que essa lei seja cumprida. O motorista 
de caminhão precisa ter o seu descanso, o motorista 
de caminhão tem que preservar a sua vida e sobre-
tudo a vida das demais pessoas que trafegam pelas 
nossas estradas.

Muito obrigada.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-

cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Do-
mingos Dutra. S.Exa. dispõe de 2 minutos na tribuna.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, como são 
só 2 minutos, vou acelerar a língua.

Volto aqui novamente para denunciar a agressão 
que eu, como Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias desta Casa, e a comunidade de 
Vinhais Velho, localizada na Capital do Maranhão, so-
fremos no dia 25, véspera do meu aniversário.

Aqui neste saquinho, Deputado Claudio Cajado 
–  e já mostrei isto aqui – , estão os resquícios das 
balas de borracha, das bombas químicas, das bom-
bas de gás lacrimogêneo. (Exibe objetos.) Isso tudo 
aqui é resultado da ação de 200 agentes da polícia de 
Roseana, que quer destruir uma comunidade que vai 
completar 400 anos no dia 20 de outubro.

Nós estamos defendendo o patrimônio histórico, 
o patrimônio da Nação, uma comunidade tradicional. A 
Governadora Roseana mandou esse contingente, dei-
xando os bairros da periferia sem proteção, para pra-
ticar essa violência. Eu estava lá, como Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos –  e não vou arredar pé 
disso – , defendendo crianças, idosos e adolescentes.

Além de ter jogado o gás, o Coronel Jeferson 
roubou o meu carro. Há 1 semana não sei onde está o 
meu carro. Eles rebocaram o carro numa ação que só 
pode ser feita pelo Município de São Luís. A Prefeitura 
foi lá e constatou que estávamos certos.

Estou entrando na Justiça, e tudo o que estava 
dentro do carro que tiver sido subtraído vai ser de res-
ponsabilidade desse coronel, que passa a ser um lalau. 

Quero dizer também que toda essa barbaridade é 
por conta de um secretário chamado Max Barros, que 
defende interesses inconfessáveis, que quer destruir 
essa comunidade. 

Ficam o meu repúdio e o pedido de providências 
pela Câmara dos Deputados.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Major 
Fábio.

O SR. MAJOR FÁBIO (DEM-PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, eu não quero me precipitar, mas acredito 
que o resultado dos nossos atletas nas Olimpíadas 
está refletindo um pouco do que está acontecendo 
no nosso País. Percebemos que a medalha que tem 
sido distribuída pelo País é a medalha da vergonha, é 
a medalha que os corruptos merecem. Jovens estão 
morrendo, falta investimento na juventude, falta reno-
vação dos atletas do País. Os nossos atletas já são 
campeões porque conseguiram chegar lá, apesar da 
falta de patrocínio.
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Estou falando sobre isso aqui porque meus filhos 
me pediram: “Pai, fale alguma coisa aos governantes 
deste País. Falta investimento em nossos atletas.” 

Quero dizer também que estamos vivendo um 
caos na segurança pública. Hoje ouvi aqui vários de-
poimentos contra os policiais. Ora, os nossos policiais 
é que carregam o piano no País. Prometemos votar 
aqui a PEC nº 300; a Presidenta Dilma Rousseff pro-
meteu criar um piso nacional e um fundo, mas até 
agora não cumpriu a promessa. Nesta Casa, muitas 
vezes fazemos o papel de palhaços: falamos, falamos, 
mas nada é resolvido no País. A violência toma conta 
e falta ordem no Brasil.

Sr. Presidente, falta ordem neste País porque os 
heróis desta Nação, os policiais e os bombeiros, ga-
nham um salário miserável, infelizmente.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra ao Depu-
tado Márcio Macêdo. 

O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT-SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, eu vim à 
tribuna para fazer um apelo aos Líderes partidários 
no sentido de que na próxima semana votemos a Me-
dida Provisória nº 565/12, a chamada MP da seca, 
fundamental para resolver o problema dos brasileiros 
do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste que estão 
precisando da presença do Estado, de uma ação emer-
gencial para reparar os danos causados pela maior 
seca dos últimos 40 anos. 

Este é o apelo, no sentido que possamos votar 
essa MP tão importante para os nossos irmãos, que 
estão sofrendo as consequências desse fenômeno na-
tural que leva à perda do patrimônio, à fome e à morte 
no Sertão brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-

cedo a palavra pela ordem ao Deputado Professor 
Victório Galli. 

O SR. PROFESSOR VICTÓRIO GALLI (PMDB-
-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –  Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, eu estou aqui para 
apoiar, por meio deste discurso, a criação da 2ª Vara 
Federal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.

Conforme informação constante em ofício en-
caminhado pelo Juiz Federal Diretor da Subseção de 
Rondonópolis, Dr. Francisco Alexandre Ribeiro, ao Juiz 
Federal Pedro Francisco da Silva, Diretor da Seção 
Judiciária de Mato Grosso, a Justiça Federal de Ron-
donópolis conta apenas com uma Vara para atender a 
uma população de 331 mil habitantes, ao passo que as 
demais Varas mato-grossenses servem a uma média 
de 174 mil habitantes, ou seja, menos da metade do 

público de Rondonópolis. A população rondonopolitana 
equivale a 11,22% do total de habitantes do Estado 
de Mato Grosso. No entanto, o Município dispõe, atu-
almente, de apenas uma das dezessete Varas mato-
-grossenses.

Além disso, com 10.600 processos, a carga de 
trabalho da Justiça Federal de Rondonópolis corres-
ponde a mais que o dobro da carga de trabalho média 
das demais Varas Federais de Mato Grosso (quase 5 
mil processos).

No que diz respeito à atividade econômica, Ron-
donópolis registra como PIB a expressiva soma de 
R$8.619.000.000,00 (oito bilhões, seiscentos e de-
zenove milhões de reais), que representa 15,04% de 
toda a riqueza produzida em Mato Grosso.

Conforme se pode constatar, com base nos nú-
meros referentes a movimentação processual, popu-
lação e atividade econômica no âmbito da Subseção 
Judiciária de Rondonópolis, justifica-se plenamente a 
criação de uma nova Vara Federal naquele Município 
mato-grossense. Todos os quadros comparativos, fun-
dados em critérios objetivos, amparam o pleito formu-
lado no sentido de dotar Rondonópolis de mais uma 
Vara Federal.

Vale assinalar ainda que a Subseção Judiciária 
de Rondonópolis dispõe de sede própria, com espaço 
suficiente e adequado para o funcionamento de uma 
nova Vara. A propósito, os serviços de acabamento 
do segundo piso do respectivo edifício-sede estarão 
concluídos até setembro deste ano.

Sobretudo, não se pode perder de vista que, 
conforme ressalta o Diretor da Subseção, Juiz Federal 
Francisco Alexandre Ribeiro, Rondonópolis tem hoje 
mais do que o dobro da carga média de trabalho na 
Seção de Mato Grosso. Chamando a atenção para 
a gravidade da situação, observa que, diariamente, 
enquanto dez processos são julgados, quinze no-
vos casos são distribuídos. Esse déficit crônico e de 
fato preocupante, de cinco processos por dia, resulta, 
grosso modo, em uma quantia de 150 processos sem 
julgamento por mês e de 1.800 por ano.

Realmente, agrava-se cada vez mais a situação. 
Assim sendo, solicita-se à Presidência do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região o encaminhamento urgente 
ao Superior Tribunal de Justiça do pleito de elaboração 
de anteprojeto de lei para a criação da 2ª Vara Federal 
de Rondonópolis.

Ao mesmo tempo, são requeridas as seguintes 
medidas: em caráter excepcional e temporário, até 
que seja criada a nova Vara, o reforço do quadro de 
colaboradores, mediante a contratação do dobro do 
efetivo atual; que a única Vara de Rondonópolis seja, 
temporariamente (até a criação da 2ª Vara), isenta da 
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obrigação de participar da Reestruturação Administra-
tiva prevista na Resolução Presi/CENAG 24, de 15 de 
dezembro de 2011, a qual determina a redistribuição 
de três cargos de técnico judiciário do quadro local 
para outras Varas; a requisição temporária de ao me-
nos dois servidores de outras subseções da SJMT; e 
também a autorização para a convocação de todos os 
servidores, em regime de trabalho extraordinário, por 
mais 2 horas diárias, de 4 de junho até 27 de julho de 
2012, quando termina a Inspeção Anual.

Em conclusão, reitero o devido apoio à criação da 
2ª Vara Federal de Rondonópolis, bem como encare-
ço o empenho das autoridades competentes em favor 
do referido pleito, reconhecendo o caráter prioritário, 
a oportunidade e, a rigor, a urgência mesmo da me-
dida pretendida, de modo a estabelecer as condições 
necessárias para se fazer frente ao grande número 
de processos recebidos e à espera de julgamento, vi-
sando, enfim, livrar a Subseção da atual sobrecarga 
de serviço e garantir o tempestivo cumprimento da 
função jurisdicional.

Portanto, está aqui o meu apoio à criação dessa 
Vara Federal em Rondonópolis.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento nos meios de co-
municação da Casa e no Programa A Voz do Brasil. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-

cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Luis 
Carlos Heinze. S.Exa. dispõe de 2 minutos na tribuna.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, cole-
gas Parlamentares, quero apenas fazer mais um cha-
mamento e uma denúncia –  e quero cumprimentar o 
Deputado Ronaldo Nogueira, do meu Estado –  contra 
as empresas de telecomunicações.

É um absurdo o que está acontecendo hoje. O 
meu aparelho é da Vivo, empresa que não foi bloqueada 
mas é uma das piores, juntamente com as outras. Aqui 
em Brasília, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul 
ou em qualquer Estado que vamos, não se consegue 
falar ou, quando se consegue, a ligação cai.

Essas empresas de telecomunicações faturam 
bilhões. A Oi diz que vai investir 6 bilhões de reais, 
a Tim diz que vai investir 3 bilhões, a Claro diz que 
vai investir 3,5 bilhões. Se somarmos o faturamento 
da Vivo e de todas elas, seguramente chegaremos a 
mais de 20 bilhões de reais. Elas faturam bilhões, e 
o investimento é insignificante perto do que ganham.

Deputado Inocêncio, o Deputado Ronaldo No-
gueira nos mostrou algumas tarifas para 200 minu-
tos: aqui no Brasil, 270 reais; na Rússia, 46 reais; na 

China, 32 reais; na Índia, 8 reais. É um verdadeiro 
absurdo. Estão assaltando a população brasileira.

O grande mérito: o Presidente Fernando Henri-
que fez a privatização. O.k. Temos 250 milhões de li-
nhas. O Presidente Lula também tem culpa no cartório, 
por causa da venda da Gamecorp para a Telemar/Oi. 
Temos que averiguar. O Deputado Ronaldo Nogueira 
está pedindo a instalação de uma CPI para investigar 
o custo da telefonia no Brasil. Eu já assinei o pedido e 
peço aos colegas Parlamentares que também o façam.

Estão assaltando o povo brasileiro no que se 
refere às telecomunicações. É um absurdo, diante do 
serviço de que dispomos. Paga-se um horror pelas liga-
ções e não se dispõe de um serviço à altura. Imagine, 
Sr. Presidente Inocêncio, durante a Copa do Mundo 
no Brasil. Vai ser um absurdo.

Portanto, vamos assinar esse pedido do Depu-
tado Ronaldo Nogueira.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  O 

Presidente Marco Maia dá plena liberdade a quem 
está no plenário, com o sentimento de fortalecer a 
Instituição. Como há mais 6 Parlamentares inscritos, 
não vou encerrar a sessão agora, para ensejar que os 
Parlamentares façam seus pronunciamentos. 

O mais sagrado direito desta Instituição é asse-
gurar ao Parlamentar o direito de expressar, através 
da palavra, suas opiniões sobre os diferentes assuntos 
do País. E, neste momento de grandes transformações 
por que passa o País, precisamos cada vez mais for-
talecer a Instituição.

Portanto, a Presidência vai continuar dando a 
palavra aos Parlamentares inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Amauri 
Teixeira. S.Exa. dispõe de 2 minutos na tribuna.

O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, é mais um 
apelo que venho fazer. 

Participamos de uma audiência, ontem, com a 
Ministra Luiza Bairros, com o Presidente da Fundação 
Cultural Palmares, Sr. Eloi, com o Ministério da Defesa 
e o INCRA, para definir a questão do Quilombo Rio 
dos Macacos, na Bahia.

O laudo do INCRA é claro e cristalino: aquela é 
uma comunidade quilombola. Portanto, se é uma comu-
nidade remanescente de quilombola, deve se manter 
na área. A área é compatível para a base naval e para 
a manutenção dos quilombolas.

Os Deputados Luiz Alberto, Valmir Assunção e eu 
vamos continuar lutando para manter os quilombolas 
do Rio dos Macacos na área que lhes pertence. Se 
existe algum invasor ali, Sr. Presidente, é a Marinha, 
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porque os quilombolas estavam ali antes da Marinha. 
E não pode o próprio Estado brasileiro desrespeitar 
aquilo que ele normatiza. O Estado brasileiro normati-
zou que os quilombolas têm direito a morar nas áreas 
de remanescentes de suas comunidades ancestrais.

Por isso, vamos continuar defendendo que os 
quilombolas do Rio dos Macacos se mantenham na 
área que legitimamente detêm há mais de 100 anos. 

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-

cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Assis 
Carvalho, do PT do Piauí.

O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, primeiro 
quero me somar ao povo brasileiro em sua alegria por 
conta da grande musa das Olimpíadas, a piauiense 
Sarah Menezes. Congratulo-me com todos os seus 
familiares, de forma especial com Sâmia Menezes e 
Fernando Menezes, militantes históricos do Partido dos 
Trabalhadores. Posso dizer que toda a família do Parti-
do dos Trabalhadores está muito alegre também, como 
todo o povo brasileiro, com a grandiosidade da querida 
Sarah Menezes, que alegra muito a nossa caminhada 
e o nosso partido pela firmeza que tem demonstrado.

Sr. Presidente, neste momento quero manifestar o 
meu pesar aos familiares do ex-Prefeito e grande amigo 
Osmar Sousa, da cidade de Fronteiras, no Piauí, que 
faleceu na última segunda-feira, vítima de câncer. É 
com muita tristeza que o povo de Fronteiras se despe-
de desse grande amigo, que infelizmente nos deixou.

Sr. Presidente, por último não poderia deixar de 
registrar a preocupação que temos com o julgamen-
to que se inicia amanhã. Nós do Partido dos Traba-
lhadores estamos defendendo um julgamento justo, 
em que se considere o que está nos Anais. A grande 
preocupação é esta: o partido da imprensa é golpista. 
Ao lado dos associados de Carlinhos Cachoeira, está 
numa arrogância tal que quer pautar o Supremo. Não 
podemos permitir que isso aconteça. 

Sabemos dos malefícios dos sócios de Carlinhos 
Cachoeira e da imprensa golpista, que já tentaram dar 
vários golpes neste País e tentam mais um, ousando 
pautar o Supremo, dizendo como tem de se comportar.

É este o cuidado que devemos ter: temos de tra-
balhar em cima dos Anais, porque alguém aqui achar 
que um Deputado do PT recebe mensalmente recur-
sos para votar os projetos do Governo do PT é um 
absurdo, é inaceitável.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Jeffer-
son Campos. S.Exa. dispõe de 2 minutos na tribuna.

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSD-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, De-

putado Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Parlamentares, 
gostaria, nesta data tão importante, de registrar os 42 
anos de ministério do Pastor Cyro e da Pastora Ozaide, 
na cidade de Limeira. Esses pastores da Igreja do Evan-
gelho Quadrangular completaram, no último domingo 
–  e lá estive – , 42 anos de ministério, juntamente com 
seu filho, Cyro Cabral do Lago, na maior construção 
da Igreja Quadrangular do Estado de São Paulo e do 
Brasil, uma igreja com capacidade para mais de 7 mil 
pessoas. E ali estavam um homem e uma mulher que 
começaram há 42 anos o seu ministério, na cidade de 
Limeira. São vitoriosos. É um casal muito abençoado, 
com uma igreja muito abençoada.

Não poderia deixar de registrar daqui esse re-
ferencial da Igreja Quadrangular no Brasil, em meu 
nome e em nome do Presidente, Deputado Mário de 
Oliveira, licenciado desta Casa, que também esteve 
felicitando o casal pela passagem dessa data. Continu-
am pregando o Evangelho, fazendo a obra educadora 
do Senhor, reconhecida naquela cidade, no Estado de 
São Paulo e no Brasil, como um referencial da Igreja 
do Evangelho Quadrangular.

Sr. Presidente, encerrando, solicito a V.Exa. que 
autorize a divulgação do meu pronunciamento pelo 
Programa A Voz do Brasil e pelos órgãos competen-
tes da nossa Casa.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é motivo 
de muita alegria, satisfação e –  por que não dizer? –  
De honra receber a graça de conhecer certas pessoas 
que são exemplo para as diversas áreas da vida de um 
homem. Garra, determinação, disciplina, amor, dedica-
ção, são inúmeras as virtudes que se reconhecem em 
um casal muito querido: Pastor Cyro Pereira do Lago e 
Pastora Ozaide Cabral do Lago. Meus companheiros 
de ministério eclesiástico, estes pastores são muito 
amados e respeitados pelos membros do Ministério 
Quadrangular e por diversas outras denominações que 
fazem parte do Corpo de Cristo. É com enorme prazer 
que gostaria de prestar a minha singela homenagem e 
registrar o reconhecimento a esses servos tão fiéis à 
Obra de Deus, dedicados ao próximo, valorosos para 
toda a sociedade.

De família tradicional evangélica há mais de 300 
anos, aos 19 anos de idade, Cyro reconheceu Jesus 
Cristo como seu Salvador e nasceu de novo em um 
sábado do mês de dezembro de 1954.

Dedicado à leitura da Bíblia, de 3 a 4 horas por 
dia, Deus mudou a sua vida ao conhecer a doutrina 
quadrangular, que Jesus Salva, Cura, Batiza com o 
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Espírito Santo e Voltará. No dia 15 de novembro de 
1955, a Igreja do Evangelho Quadrangular de São 
Paulo lotou um trem inteiro, a fim de levar o povo para 
Sorocaba, onde haveria um batismo. O jovem Cyro 
estava na caravana e se submeteu ao batismo.

Em 1956 fazia campanhas evangelísticas e pregava 
muito ao ar livre na Praça da Sé, João Mendes, Patriarca 
e República. No ano de 1957 foi residir em Bauru. Tra-
balhou como protético naquela cidade e não se identifi-
cou como evangelista, mas frequentava assiduamente a 
igreja e até recebeu o convite para dedicar-se em tempo 
integral ao ministério, mas decidiu que não queria ser 
pastor e preferiu continuar trabalhando em sua profissão.

No início do ano de 1958 voltou para São Paulo, 
onde continuou frequentando a Sede da IEQ e coo-
perando na congregação da Vila Carolina. No mês de 
junho recebeu a oportunidade de ser pastor na cidade 
de Itapetininga. Foi grande a resistência, mas devido 
ao forte chamado disse “sim” a Jesus e que para a sua 
glória se dedicaria ao ministério. Nesse período não era 
conhecido pela direção da IEQ e foi para Itapetininga 
sem carta de nomeação e mesmo sem a credencial de 
obreiro. Nessa cidade passou por grandes períodos de 
consagração e foi divinamente usado para abençoar 
grandes multidões que se reuniam.

Permaneceu por 4 anos e meio solteiro em Itapeti-
ninga, até conhecer a jovem Ozaide de Oliveira Cabral. 
Na mesma semana de junho de 1958 em que o Pastor 
Cyro decidiu dedicar sua vida ao ministério, a jovem 
Ozaide se converteu, no Sul, no Estado de Santa Ca-
tarina, e se casaram no dia 22 de dezembro de 1962. 

Como evangelista, a Pastora Ozaide tem sido 
poderosamente usada por Deus, durante todo este 
tempo de pastorado, e seu trabalho de ganhar almas 
em Limeira e na região foi e ainda é intenso. Sempre 
ao lado do esposo, exímio mestre com toda a garra, 
fundou várias obras que hoje são igrejas ativas.

O filho do casal, Cyro Cabral do Lago, que esteve 
com os pais todo esse tempo, acompanhando a difícil 
trajetória, participando das lutas e das vitórias, das tris-
tezas e das alegrias, concernentes ao Ministério, hoje é 
Obreiro Credenciado, Ministro do Louvor da Igreja, res-
ponsável pelo departamento musical da IEQ em Limei-
ra, de modo que já gravou vários CDs e, a exemplo dos 
pais, tem sido muito usado por Deus no seu trabalho. 

Ao completar 54 anos de ministério e 50 anos de 
casamento, Pastor Cyro e Pastora Ozaide são exemplos 
de companheirismo e fidelidade aos valores genuínos 
de família e dedicação pastoral. O tempo testifica a 
solidez e a integridade deste casal que tanto contribui 
para a propagação do Evangelho e para a exaltação 
da glória de Deus. E por isso presto minhas sinceras 
congratulações. 

Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, que autorize a 
divulgação do meu pronunciamento pelos meios de 
comunicação da Casa e no Programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-

cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Regi-
naldo Lopes. S.Exa. dispõe de 1 minuto na tribuna.

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, quero regis-
trar o resultado da Lei de Acesso à Informação Pública, 
de minha autoria, cuja tramitação no Parlamento teve 
início em 2003, que foi sancionada pela Presidente da 
República no dia 18 de novembro do ano passado e en-
trou em vigor no dia 16 de maio deste ano. Apenas nos 
órgãos federais, foram 20 mil pedidos de informação. 

Isso é extremamente importante, porque um país 
com democracia contemporânea tem de permitir o 
exercício pleno do cidadão. E, para que isso ocorra, 
ele precisa ter acesso a todos os documentos produ-
zidos pelos três Poderes da Federação.

Quero dizer que a divulgação dos salários dos 
servidores públicos federais deve ser um dever dos 
órgãos e é um direito do cidadão. Não é para comba-
ter corrupção. Não existe isso. É porque o cidadão, o 
contribuinte, tem o direito de saber onde está sendo 
gasto seu dinheiro, o dinheiro público. Portanto, quero 
defender, porque acho que todos os Poderes deveriam 
publicar os salários com nitidez, com transparência e 
com clareza. 

Sr. Presidente, a Comissão Especial da Reformu-
lação do Ensino Médio aprovou na última reunião do 
semestre seu roteiro de trabalho. Vamos percorrer o 
País em buscar de uma nova identidade para o ensino 
médio no Brasil, que hoje não tem uma identidade, o 
que tem prejudicado milhões de jovens. Portanto, te-
mos um belo desafio para o segundo semestre e para 
o ano que vem: encontrar uma identidade para o 2º 
grau, neste País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-

cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Manato. 
S.Exa. dispõe de 2 minutos na tribuna.

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) –  Sr. Presidente, na mesma linha do que 
disse o Deputado Reginaldo Lopes, gostaria de dizer 
que sou totalmente favorável à publicação dos contra-
cheques. E, para dar exemplo, tanto no mês passado 
quanto neste mês, no meu Facebook publiquei o meu 
contracheque. Então, digo com a maior tranquilidade 
que está lá, à disposição. Estão fazendo os comentá-
rios que querem fazer –  isso faz parte da democracia 
– , mas o meu contracheque está lá, Sr. Presidente.
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Hoje assinei o pedido de instalação da CPI das 
Telecomunicações, apresentado pelo Deputado Ro-
naldo Nogueira. Acho que chegou a hora de esta 
Casa investigar o que está acontecendo nesse setor. 
A ANATEL tomou algumas medidas, muito tímidas 
ainda, e nós temos de investigar. Não podemos pagar, 
no Brasil, uma das tarifas mais caras do mundo. Na 
minha cidade, no meu Estado, em diversos lugares, 
não há cobertura da Tim. Você é obrigado a manter 
linhas telefônicas da Tim, da Vivo, da Claro –  Dois, 
três diferentes –  porque num lugar há cobertura de 
uma delas, noutro lugar há cobertura de outra, noutro 
lugar está congestionado. Você está falando, e a liga-
ção cai. Aí você quer reclamar, mas não tem a quem 
reclamar. Então, chegou a hora de criamos uma CPI 
para investigar isso.

Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o Go-
vernador Renato Casagrande. Nesta sexta-feira, farei 
parte da comitiva que vai acompanhá-lo até o Municí-
pio de Guaçuí, na região do Caparaó, onde S.Exa. vai 
assinar a ordem de serviço do asfaltamento do Bairro 
Vale do Sol até o assentamento Luiz Taliully Netto. Com 
isso, vai melhorar o escoamento da produção daquela 
área. Os agricultores vão poder chegar à cidade, assim 
como a ambulância, o que dará dignidade às pessoas 
que moram lá.

Parabéns ao Governador e parabéns à popula-
ção de Guaçuí.

Obrigado, Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-

cedo a palavra pela ordem, para uma breve intervenção, 
ao ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, 
quero comunicar que apresentei o Projeto de Lei nº 
4.245, para prorrogar a obrigatoriedade de realização 
de cursos pelo pessoal que trabalha com motocicle-
tas, já que, infelizmente, estão escassos. No dia 4 de 
agosto termina o último prazo. Lamentavelmente, os 
DETRANs vão punir todos eles. Já falei hoje com o Dr. 
Júlio Arcoverde e pedi que, se possível, na reunião de 
amanhã do DENATRAN com o CONTRAN, seja pror-
rogado esse prazo, conforme ofício encaminhado pelo 
SINDIMOTOSP. Isso é extremamente importante, para 
atender a essa reivindicação.

Dei entrada também ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 641, para revogar o Decreto nº 7.777, que 
acaba punindo os servidores federais, através de de-
legação de competência para servidores estaduais e 
municipais. Isso é inconstitucional, não pode aconte-
cer. Por isso, entramos com este projeto de decreto 
legislativo, Sr. Presidente. 

Obrigado.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Carlos 
Souza.

O SR. CARLOS SOUZA (PSD-AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, mais uma 
vez, na minha cidade de Manaus, a ARSAM, uma 
agência reguladora, multa a Águas do Amazonas, 
empresa responsável pelo abastecimento de água 
para a cidade. Essa empresa já fez tanta raiva ao 
povo da minha cidade que recentemente a Prefeitura 
concedeu-lhe a mudança do CNPJ. Ela passou a ser 
Manaus Ambiental. Porém, os técnicos, os diretores, 
continuam os mesmos. 

Essa é uma forma de tentar ludibriar a boa-fé de 
todos os moradores da cidade de Manaus, pelo gran-
de desserviço que essa empresa vem prestando há 
anos. Nós temos uma população de mais de 2 milhões 
de habitantes. Com certeza absoluta, mais de 700 mil 
pessoas não dispõem do fornecimento constante da 
água potável na sua residência, graças a essa empresa. 

A ARSAM, agência reguladora da nossa cida-
de, multou mais uma vez a Águas do Amazonas, hoje 
Manaus Ambiental. Essa empresa possui milhões de 
multas. Porém, não paga nenhuma. Eu não sei por que 
as autoridades competentes da Prefeitura de Manaus 
não desfazem esse contrato e mandam essa empresa 
embora, por conta dos malfeitos, dos desagravos, dos 
desserviços que presta ao povo da cidade de Manaus.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-
cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado José 
Airton.

O SR. JOSÉ AIRTON (PT-CE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) –  Sr. Presidente, quero fazer um 
apelo: para que pautemos a votação da Medida Pro-
visória nº 565.

Sou membro da Comissão Especial que discute 
a importância desta medida provisória, chamada de 
Medida Provisória da Seca, que vai dar incentivos aos 
produtores, sobretudo vai permitir a renegociação das 
dívidas dos produtores rurais, especialmente neste 
momento de estiagem, de dificuldade que estão viven-
ciando. Precisamos urgentemente votar essa matéria.

Ontem mesmo, Sr. Presidente, estive no Muni-
cípio de Ibaretama para participar de um ato político 
e fui abordado por vários trabalhadores e por várias 
trabalhadoras, que me cobraram a aprovação dessa 
medida provisória. Ela vai ao encontro de um processo 
antigo de renegociação das dívidas desses trabalhado-
res, que estão ansiosos para regularizar essa situação.

Sr. Presidente, quero aproveitar esta oportunida-
de para fazer um registro histórico sobre a criação do 
13º salário, no dia 13 de julho de 1962, pelo grande 
ex-Presidente João Goulart, por iniciativa de um De-
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putado chamado Aarão Steinbruch. Naquela época, 
propiciou-se uma conquista importante para a classe 
trabalhadora, tendo em vista que, no fim do ano, sobre-
tudo na véspera do Natal, os trabalhadores são benefi-
ciados, aquinhoados com esse 13º salário, uma grande 
contribuição para melhorar a vida dos trabalhadores.

Quero fazer esse registro porque o 13º salário é 
uma conquista histórica dos trabalhadores e das tra-
balhadoras do nosso País, comparável ao salário mí-
nimo, às férias remuneradas e ao Fundo de Garantia.

Eram esses os dois importantes registros que 
queria fazer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Claudio Cajado.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, voltamos hoje do recesso parlamentar –  
que muitos chamam de férias – , mas que, na verda-
de, não nos permitiu um dia sequer de descanso, pelo 
menos no meu caso. 

Mantivemos diversos contatos políticos, uma vez 
que as campanhas para a eleição de Vereador e Pre-
feito das cidades do interior da Bahia já estão a todo 
vapor. E pudemos constatar, tristemente, a realidade 
reinante em nosso Estado no que se refere aos nefas-
tos efeitos da seca que assolou o Nordeste brasileiro, 
em especial o Estado da Bahia.

Conversando com a população, com os líderes 
políticos e com diversos candidatos, verificamos que 
estado em que se encontram os pequenos e micropro-
dutores rurais é lamentável. O estado é de profunda 
tristeza, diante das perspectivas que se apresentam 
para o futuro próximo. Não tendo do que viver e aca-
bando o Auxílio-Seca, eles vão ter extremas dificulda-
des para voltar a produzir. Quando não vendidos, os 
animais foram completamente dizimados. A agricultura 
está absolutamente abandonada –  não há terras para 
produção. E, pior: quem vivia da criação de animais, 
perdeu 90% dos pastos. A chuva que começou a cair 
em algumas regiões, nos meses de junho, julho e agora, 
no começo agosto, não solucionou o problema, porque 
não foi possível recuperar as pastagens. 

Sr. Presidente, precisamos, urgentemente, de uma 
política de médio e longo prazos que possa dar alento 
a esses produtores, que possa possibilitar a constru-
ção de barragens, a retomada de financiamento para 
recuperação das pastagens, a compra de animais e, 
principalmente, a produção agrícola da subsistência, 
inicialmente.

É o apelo que faço ao Governo Federal e ao Go-
verno do Estado da Bahia, porque não podemos fechar 
os olhos e achar que a chuva, por si só, vai recuperar 

a agropecuária da Bahia e do sertão nordestino. Não 
vai! Se não trabalharmos agora com os olhos voltados 
para frente, a tristeza e o desânimo que se abatem 
sobre a população do sertão nordestino só vão au-
mentar, dizimando –  as pastagens, os rebanhos e a 
agricultura já foram dizimados —acima de tudo o povo 
brasileiro que lá reside.

Este é o meu apelo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra pela ordem 
ao ilustre Deputado Edinho Bez, do PMDB de Santa 
Catarina.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, colegas 
Parlamentares, falo nesta oportunidade sobre o julga-
mento do mensalão. A Nação brasileira espera isenção 
dos Srs. Ministros. Nem poderia ser diferente. Desne-
cessário dizer isso, mas há enorme preocupação da 
população, que se dirige a nós por meio de e‑mails, 
fazendo questionamentos.

Costumo dizer que não existem duas pessoas 
iguais, mesmo recebendo a mesma educação. No en-
tanto, prevalecem, na minha opinião, os ensinamentos 
oriundos desde o nosso nascimento até o último dia 
de existência aqui na Terra. Não podemos negar, po-
rém, que muitos têm-se desviado de seus princípios, 
contaminando e destruindo a imagem da maioria das 
pessoas idôneas e de boa-fé.

Era isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
tomo a palavra nesta oportunidade para falar sobre o 
julgamento de um dos grandes escândalos da história 
do Brasil, o “mensalão”.

O Supremo Tribunal Federal (STF) irá julgar a 
partir do dia 2 de agosto os 38 suspeitos do maior es-
cândalo de corrupção na política brasileira, o “mensa-
lão”, que abalou o Governo Lula e a Nação brasileira 
e levará importantes lideranças para o banco dos réus.

A Nação brasileira, a opinião pública espera isen-
ção dos Ministros no julgamento deste caso.

No “julgamento do século”, como o tem chamado 
a imprensa, o STF julgará 38 ex-Ministros, ex-Deputa-
dos, empresários e banqueiros envolvidos na suposta 
rede de compra de votos no Congresso, orquestrada 
pelo Partido dos Trabalhadores entre 2002 e 2005. O 
caso imortalizou uma das práticas mais enraizadas na 
política brasileira: o pagamento de favores políticos.

Os acusados deverão responder por um sofistica-
do plano para compra de apoio da coalizão no Congres-
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so no primeiro Governo de Lula (2003-2007) e prestar 
contas da campanha eleitoral de 2002, que o levou ao 
poder, segundo a Procuradoria-Geral da República.

Os 38 acusados devem responder por peculato, 
lavagem de dinheiro, corrupção e fraude, crimes pelos 
quais podem pegar penas de até 45 anos de prisão, 
segundo o relatório da CPI, noticiários e dados da 
PGR. As primeiras sentenças devem ser anunciadas 
em meados de setembro.

Espera-se isenção dos Ministros do STF no jul-
gamento desta ação. Devem votar de forma imparcial, 
isenta de qualquer carga política, de acordo com suas 
competências e consciências, embora haja suspeição 
por parte de alguns Ministros, noticiada na imprensa 
brasileira, o que lamentamos.

Costumo dizer que não existem duas pessoas 
iguais, mesmo recebendo a mesma educação. No en-
tanto, prevalecem, em minha opinião, os ensinamentos 
oriundos desde o nosso nascimento até o último dia 
de existência na Terra.

Não podemos negar, porém, que muitos têm-se 
desviado de seus princípios, contaminando e destruindo 
a imagem da maioria das pessoas idôneas e de boa-fé.

Costumo dizer que não basta ser honesto, tem 
que parecer honesto. Esta frase não é de minha auto-
ria, mas a carrego também como princípio.

Encerro reiterando que o Supremo Tribunal Fede-
ral terá a grande oportunidade de começar a resgatar 
a segurança jurídica no Brasil.

Não quero parecer agressivo com minhas pala-
vras, mas não serei omisso e não deixarei passar um 
assunto tão relevante como este.

A população brasileira está indignada com a 
demora do Poder Judiciário, o que vem causando dú-
vidas quanto à punição dos envolvidos, obviamente 
comprovados.

Embora tenha dúvidas, prefiro, assim como mi-
lhões de brasileiros, acreditar no bom senso dos nos-
sos Ministros do Supremo Tribunal Federal. O Brasil 
espera. Caso contrário, precisamos rever a forma de 
indicação e escolha dos futuros Ministros do Supremo 
Tribunal Federal.

Era o que tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-

cedo a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Missio-
nário José Olimpio, que disporá de 2 minutos na tribuna.

O SR. MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO (PP-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) –  Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, quero deixar registrado um 
evento realizado na nossa cidade de Itu e na vizinha 
cidade de Salto. 

Cumprimento o nosso Governador Geraldo Al-
ckmin, que esteve nesta semana, na segunda-feira, 

entregando as obras de duplicação da rodovia que 
liga Salto a Itu. Parabenizo também o Prefeito Geral-
do Garcia e toda a sua equipe por essa vitória, por 
essa conquista.

Muitas pessoas perderam ali a vida. Hoje, vemos 
realmente uma duplicação maravilhosa. Muitos carros 
trafegam naquele pedaço de asfalto, nos 10 quilôme-
tros entre Salto e Itu. O Governador já declarou que, na 
sequência, promoverá a abertura da concorrência para 
as obras de duplicação do trecho de Itu a Sorocaba.

Então, cumprimento todo o povo ituano. Fui Verea-
dor em Itu por três mandatos, fui Presidente da Câmara 
de Vereadores. Dessa forma, registro a minha gratidão 
ao Governador Geraldo Alckmin. O povo de Itu e da 
região está de parabéns, porque essa duplicação, Sr. 
Presidente, passará pelo Hospital de Pirapitingui, na 
Cidade Nova, onde residem mais de 50 mil pessoas. 
Então, será uma duplicação de grande importância. 
Serão 30 quilômetros que cortarão, inclusive, a Ro-
dovia Castello Branco, que liga a Capital paulista ao 
interior do Estado.

Estão de parabéns o Governador, o Prefeito de 
Itu, Herculano Castilho, e todos os que participaram: 
os Deputados Estaduais e os Deputados Federais. 
Nós também, em Brasília, temos ajudado o Estado 
de São Paulo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Con-

cedo a palavra, para uma breve intervenção, ao Depu-
tado Júlio Campos. O ilustre ex-Governador do Mato 
Grosso e ex-Senador da República disporá de 1 mi-
nuto na tribuna. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (DEM-MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente Inocêncio 
Oliveira, quero neste instante registrar pronunciamento 
em defesa dos candidatos e candidatas aprovadas no 
concurso para gestor público do meu Estado. 

O concurso foi realizado em 2009 para preencher 
50 vagas, mas até agora, lamentavelmente, os apro-
vados não foram convocados para assumir as respec-
tivas funções. É uma carreira nova que está ajudando 
a administração pública do Mato Grosso, através de 
uma gestão inteiramente apolítica e competente, para 
bem fazer a aplicação do dinheiro público.

Apelo para o eminente Governador Silval Barbosa 
no sentido de que convoque os candidatos aprovados 
e deixe de protelar o reconhecimento dos seus direi-
tos. Esses futuros gestores servirão para fortalecer a 
gestão pública do meu Estado e desenvolver o apa-
relho administrativo, o ciclo de políticas públicas, sob 
o paradigma gerencial e com alinhamento estratégico.

Este é o meu pronunciamento que peço seja re-
gistrado nos Anais desta Casa.
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo 
tratar de um assunto do meu Estado, Mato Grosso.

O Governo do Estado realizou, em 2009, con-
curso para preencher 50 vagas na carreira de gestor 
governamental, carreira importantíssima para a gestão 
pública, uma vez que constituída por profissionais de 
alta especialização para o tratamento de problemas 
complexos na administração pública. Em Mato Grosso, 
a carreira é nova, foi instituída em 2001, enquanto no 
Governo Federal já é uma carreira forte e consolidada.

Em dezembro de 2010, o concurso concluiu a se-
gunda fase, o curso de formação. No entanto, a homo-
logação do certame foi suspensa por uma liminar que 
impediu o prosseguimento do processo e a nomeação 
dos candidatos aprovados. Hoje, já decorreu quase 
dois anos após o curso de formação e os candidatos 
estão frustrados, sofrendo prejuízos financeiros –  e 
alguns até alegam danos morais, causados por uma 
suposta indefinição judicial. O prejuízo também recai 
sobre a própria administração pública estadual, com 
o embargo à eminente carreira.

Os candidatos acreditaram na carreira e na con-
vocação do Estado, realizada através do edital; deixa-
ram empregos, contraíram dívidas, investiram tempo, 
esforços e recursos para cumprir um intenso programa 
de estudos norteados por um arrojado conteúdo pro-
gramático. Os candidatos ressaltam que o certame foi 
extremamente difícil, com a aplicação de 5 cadernos 
de prova, entre a prova objetiva, a dissertativa e 3 mó-
dulos no curso de formação. Houve grande expectativa 
em torno das nomeações e até uma nota oficial infor-
mando que elas ocorreriam em 16 de maio de 2011.

De acordo com um dos candidatos aprovados, 
Rafael Costa Neves, um ato administrativo reclassificou 
a posição dos candidatos, ato que o Poder Judiciário 
considerou ilegal, determinando a sua anulação e a 
retomada da classificação anterior. Trata-se de uma 
decisão de mérito tomada em relação ao Mandado de 
Segurança n° 102589/2010, cujos embargos foram to-
dos desprovidos. Todavia, o Governo do Estado ainda 
não cumpriu tal decisão, fazendo perpetuar a suspen-
são judicial causada por outro mandado de segurança 
que tentava fazer cumprir aquele primeiro.

Desta forma, Sr. Presidente, quero sugerir ao 
Governador Silval Barbosa que estabeleça uma so-
lução criativa para a questão: cumpra a decisão ju-
dicial em respeito ao Estado Democrático de Direito 
ou, ainda, que se proponha nomear alguns poucos 
candidatos que tiveram suas classificações alteradas 
no processo. O que não podemos conceber é o fato 

de estar embargado um concurso inteiro, uma carreira 
inteira por causa de um ou outro candidato sub judice.

Que o Governador Silval Barbosa convoque os 
candidatos aprovados e deixe de protelar o reconhe-
cimento dos seus direitos. Esses futuros gestores 
governamentais servirão para fortalecer o programa 
de gestão pública do Estado, desenvolver o aparelho 
administrativo, o ciclo das políticas públicas, sob o 
paradigma gerencial e com alinhamento estratégico.

Sem mais, Sr. Presidente, agradeço a oportu-
nidade.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Para 
uma breve intervenção, concedo a palavra pela ordem 
ao Deputado Ronaldo Benedet, que disporá de 1 minuto.

O SR. RONALDO BENEDET (PMDB-SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) –  Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na semana que vem, estaremos no-
vamente no DNIT, com o General Jorge Fraxe, a fim de 
cobrar ações para a continuidade das obras na BR-101, 
bem como soluções para que a burocracia não pre-
judique ainda mais a continuidade das obras naquela 
rodovia, que a Presidenta Dilma Rousseff determinou 
que ocorresse a passos largos, de forma mais rápida.

Estaremos lá também para discutir com repre-
sentantes da região do Vale do Rio Araranguá, no sul 
do Estado de Santa Catarina, sobre a BR-285, tam-
bém questões burocráticas, por ter um valor pequeno. 
A rodovia vai unir a região da serra e até mesmo uma 
região da Argentina ao litoral catarinense. Isso para 
que possamos ter mais uma via de acesso, a BR-285.

Que seja iniciada a obra, portanto, no prazo que 
a Presidenta Dilma determinou. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA‑
DOS À MESA PARA PUBLICAÇÃO

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR-PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) –  Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, uma das grandes preocupações do 
nosso País, na área médico-hospitalar, é, sem som-
bra de dúvida, a necessidade de aumentar o número 
de doadores para fazer face à grande quantidade de 
pacientes que precisam de órgãos para sobreviver. Ali-
ás, segundo dados publicados recentemente, o Brasil 
bateu recorde, ao registrar 13,6 doadores por milhão 
de habitantes no primeiro quadrimestre de 2012. Para 
mostrar o significado desse dado, tínhamos, em 2010, 
9,9 e, em 2011, 11,1. O objetivo é chegar em 2015 com 
15 doadores por milhão de habitantes. No mesmo pe-
ríodo, primeiro quadrimestre de 2012, tivemos 7.993 
doadores, 37% a mais do que em 2011 (564), sendo 
que o transplante de coração teve um aumento de 61%, 
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e as Regiões Norte (109%) e Centro-Oeste (103%) ti-
veram o maior aumento no número de transplantados.

A estratégia para ampliar a coleta de órgãos inclui 
a melhoria da infraestrutura, com equipes capacitadas 
para o contato com os familiares, incentivo financeiro 
aos hospitais e sensibilização da população mediante 
de campanhas anuais de doação de órgãos e tecidos.

O País possui o maior sistema público de trans-
plantes do mundo, segundo o Ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha.

Os órgãos com maior índice de crescimento fo-
ram pulmão, rim, fígado e coração, este último o mais 
complexo.

O transplante de tecidos e células (medula ós-
sea e córnea) também apresentaram percentuais de 
crescimento: 40% de córnea e 32% de medula óssea.

Verifica-se, assim, que o Brasil marcha celeremen-
te para consolidar-se, cada vez mais, como possuidor 
do “maior sistema público de transplantes do mundo”.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado!
A SRA. BRUNA FURLAN (PSDB-SP. Pronuncia 

o seguinte discurso.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, o turismo é uma das atividades com maior 
potencial de crescimento no Brasil. É um ramo que gera 
muitos empregos, atrai investimentos, movimenta o 
comércio e a prestação de serviços de pequenos em-
presários, propicia incremento significativo de receita 
aos cofres públicos, enfim, faz girar uma engrenagem 
produtiva que se traduz em numerosos benefícios para 
a sociedade.

Assim como tantos outros Estados brasileiros, 
São Paulo também tem buscado transformar o turis-
mo em fonte de propulsão econômica para diversos 
municípios. A Secretaria de Turismo tem promovido 
políticas eficientes de divulgação das atrações de todo 
o Estado, bem como acordos e convênios com outros 
órgãos estaduais e Municípios para a realização dos 
investimentos necessários em infraestrutura, recupe-
ração e preservação do patrimônio de apelo turístico.

O Governador Geraldo Alckmin realiza trabalho 
elogiável de valorização de todos os atrativos de que o 
Estado dispõe. Além do turismo de negócios, vertente 
em que a Capital paulista é líder nacional em número 
de eventos realizados e de atração de visitantes, tem-
-se buscado mostrar que a maior metrópole brasileira 
também dispõe de fascínios para outros tipos de tu-
rista. Museus, parques, bons restaurantes, teatros e 
reservas ecológicas são alguns exemplos.

O litoral paulista e a Serra do Mar oferecem op-
ções de lazer, aventura e relaxamento em meio a pai-
sagens encantadoras, nas praias e na mata. Rumo 
ao interior, o turista encontra estâncias, fazendas, 

cidades com clima europeu, cachoeiras, cavernas, 
rios, serras, fontes de água mineral, parques naturais, 
construções históricas, igrejas em arquitetura jesuíta 
e sítios arqueológicos.

Em todo o Estado, 67 Municípios são reconhe-
cidos como estâncias, que são agrupadas segundo a 
vocação preponderante de cada localidade: balneária, 
hidromineral, climática ou turística. Mas esse número 
pode aumentar, e estamos torcendo muito para que 
isso aconteça em breve.

Na Assembleia Legislativa, estão em tramitação 
2 projetos de lei que contam com nosso inteiro apoio. 
Eles dispõem sobre o reconhecimento, como estân-
cias turísticas, dos Municípios de Cotia e Santana de 
Parnaíba, ambos localizados no quadrante oeste da 
Região Metropolitana de São Paulo.

Cotia, também conhecida como Cidade das Ro-
sas, conta com população de cerca de 200 mil habi-
tantes e tem como uma de suas grandes atrações a 
Roselândia, bairro localizado a 7 quilômetros do cen-
tro urbano, famoso pelas extensas áreas de cultivo de 
flores e plantas ornamentais. A cidade já faz parte de 
2 circuitos turísticos endossados pela Secretaria Es-
tadual de Turismo: o Circuito Itupararanga e o Circuito 
Taypa de Pilão.

O primeiro abrange região que tem como ponto 
geográfico central a represa de Itupararanga, localizada 
em Área de Proteção Ambiental de rara beleza. Nas 
cercanias, os visitantes podem usufruir de opções de 
lazer e esportes, turismo ecológico, rural e de aventu-
ra. Ali também se encontram produtores de vinhos e 
hortaliças, com destaque para alcachofras.

O Circuito Taypa de Pilão propõe o “desbrava-
mento” do entorno oeste metropolitano, oferecendo aos 
turistas a sensação de descobrir a verdadeira história 
de força, fé e coragem dos bandeirantes, a partir de 
bens históricos tombados pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional.

Santana de Parnaíba, que também faz parte 
desse circuito, abriga o casario colonial mais bem pre-
servado do Estado, convidativo à leitura da evolução 
da colonização e dos costumes paulistas por meio de 
duas centenas de edificações, que remetem a quatro 
séculos de história.

A Igreja Matriz de Santa Ana, o Coreto Maestro 
Bilo, o Cine Teatro Coronel Raymundo são outras atra-
ções de grande beleza e valor histórico.

A cidade é, ainda, ponto de partida do Caminho 
do Sol, rota turística para peregrinos em busca do 
autoconhecimento ou que queiram professar sua fé. 
Engloba 12 Municípios e termina na Casa de Santia-
go, em Águas de São Pedro. O percurso de 240 qui-
lômetros é feito em 11 dias de caminhada em pleno 
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contato com a natureza, e é inspirado na proposta do 
Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha.

Se reconhecidas como estâncias turísticas, Cotia 
e Santana de Parnaíba, poderão contar com o repasse 
especial de verbas do Departamento de Apoio ao De-
senvolvimento das Estâncias –  DADE, órgão subordi-
nado à Secretaria de Turismo que destina, anualmente, 
aos Municípios de maior potencial turístico recursos 
financeiros a serem aplicados em obras que melhorem 
suas estruturas para receber visitantes.

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de felicitar 
o Prefeito de Cotia, Carlão Camargo, e o de Santana 
de Parnaíba, Silvinho Peccioli, pela grande gestão que 
fazem nas duas municipalidades. Eles podem contar 
com nosso apoio ao pleito de reconhecimento de suas 
cidades como estâncias turísticas, o que, certamente, 
vai proporcionar vultosos ganhos econômicos e sociais 
para a população local, além de ampliar o leque de 
opções para os turistas que buscam passeios verda-
deiramente prazerosos e enriquecedores.

Parabenizamos, também, a administração do Go-
vernador Geraldo Alckmin, que está dando o devido 
valor e importância ao turismo no Estado, preservan-
do nossas riquezas naturais, históricas e culturais e 
criando novas e melhores condições de fortalecimento 
dos Municípios paulistas.

Obrigada.
O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB-SP. Pronuncia 

o seguinte discurso.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, registro a passagem do Dia Mundial da Lei, 
celebrado em 10 de julho, data em que se assinala a 
importância das leis, do respeito ao conjunto de direitos 
e deveres que regem as relações e atos do Estado e de 
cada cidadão integrante das sociedades organizadas.

Com razão, ressalta-se a necessidade da disci-
plina, o valor de conceitos de ética e moral e demais 
princípios e normas democraticamente inscritos na 
legislação, bem como o cumprimento de regras como 
indicador do grau de desenvolvimento dos povos e 
nações.

Trata-se, em suma, de considerações que podem 
ser plenamente confirmadas quando evocamos a his-
tória, a experiência da humanidade, os ensinamentos 
transmitidos pelos mestres consagrados do Direito.

De fato, o momento comemorativo nos remete, 
necessariamente, a legados históricos como a Lei 
das Doze Tábuas, o Código de Hamurabi, o Direito 
Romano e assim por diante, recordando, inclusive, a 
contribuição dos grandes juristas e estudiosos, como 
Cesare Beccaria, que em sua obra Dos Delitos e das 
Penas observa que “leis são as condições sob as quais 
os homens, naturalmente independentes, unem‑se 
em sociedade”. Entende, no entanto, que “nenhum 

homem jamais abriu mão de sua liberdade em prol 
do bem público”. Faz-se necessário, pois, que o so-
berano, na condição de administrador legal, defenda 
a liberdade pública da usurpação de cada indivíduo. 
Cita ainda o alerta de Montesquieu, segundo o qual 
“toda pena que não advier da absoluta necessidade 
é tirânica”. Cesare Beccaria acrescenta que “(...) não 
é de se esperar qualquer benefício durável da política 
moral se ela não for fundamentada nos sentimentos 
indeléveis do coração do homem. Qualquer lei que se 
desviar desse princípio encontrará sempre resistência 
que ao final a destruirá”.

Rudolph Von Jhering, ao discorrer sobre a origem 
da lei, afirma que a lei é um trabalho sem fim, e não 
apenas do Estado, mas de todo o povo. O autor de A 
Luta pelo Direito explica que “toda a vida da lei, vista 
em um só momento, nos mostra o mesmo espetáculo 
de uma batalha constante e do trabalho de toda uma 
nação, que ela consegue por meio das suas atividades 
da área de produção intelectual e econômica. Cada 
indivíduo em uma posição em que ele é compelido a 
defender os seus direitos legais faz parte do trabalho 
de uma nação e contribui com o seu esforço rumo à 
realização da ideia de termos leis na Terra”. Embora 
a vida da lei seja uma batalha de nações, do poder do 
Estado, das classes e dos indivíduos, a meta da lei, 
conforme esclarece Jhering, é a paz. Numa das mais 
célebres formulações do pensamento jurídico universal, 
diz ele também que “a lei não é mera teoria, mas uma 
força viva. E é assim que a Justiça sustenta numa das 
mãos a balança em que ela pesa o direito, e na outra 
segura a espada de que se serve para defender a lei. 
A espada sem a balança seria pura força, a balança 
sem a espada seria a impotência da lei. A balança e 
a espada têm de andar juntas, e o estado da lei só 
é perfeito quando o poder em que a Justiça carrega 
a espada está igualado pela habilidade com que ela 
segura a balança”.

Da mesma forma, o mais ilustre dos juristas bra-
sileiros, Rui Barbosa, sempre se empenhou em exaltar 
o peso e o significado das leis, como fez ao declarar 
que “a observância da lei é o princípio específico da 
perseverança das instituições livres, e, sobretudo, nas 
organizações democráticas não há outra salvação para 
as sociedades”.

Nesse sentido, cabe reafirmar o valor das leis 
aprovadas no Brasil, a exemplo da Constituição de 
1988, concorrendo para a restauração das instituições 
democráticas e o pleno respeito aos direitos dos cida-
dãos, a favor da educação, pelo fim das desigualdades 
sociais e econômicas, contra as diversas modalidades 
de preconceito e discriminação. 
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Tendo em vista o processo de constante ade-
quação entre as leis e a realidade, ressalte-se ainda, 
na oportunidade, a relevância das funções a cargo do 
Poder Legislativo, a responsabilidade dos membros das 
Câmaras e Assembleias, das autoridades jurisdicionais 
e dos governantes, em busca das soluções para os 
problemas permanentes da raça humana. 

Sob a luz e inspiração de tais exemplos, lições 
e expectativas, justifica-se, pois, a celebração do Dia 
Mundial da Lei, realizada em 10 de julho de cada ano, 
para acentuar a necessidade, a fundamental importân-
cia das leis, bem como para efetuar, atualizar e difundir 
continuamente o memorial dos avanços e conquistas 
consignados em lei em benefício da humanidade, da 
paz e do progresso, verificando, sobretudo, o que ain-
da falta fazer e aperfeiçoar em nome da justiça e da 
igualdade.

O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC-SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) –  Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, uso a palavra para apresentar con-
gratulações ao povo de Ribeirão Preto, São Paulo, pela 
escolha da cidade como subsede da Copa do Mundo 
de Futebol de 2014. Entre 270 cidades que se habili-
taram para acolher uma subsede da Copa, apenas 41 
foram escolhidas pela FIFA. 

O quadro das cidades escolhidas ficou assim 
distribuído: 3 na Região Nordeste, 4 na Região Norte, 
3 na Região Centro-Oeste, 14 na Região Sul e 17 na 
Região Sudeste.

Parabenizo a Prefeita Darcy Vera pela escolha. A 
cidade ganhará reforços de infraestrutura no Estádio 
Santa Cruz, do Botafogo Futebol Clube, no Centro de 
Treinamento Olé Brasil e contará com acomodações 
no Hotel JP. 

Esse exemplo de competência administrativa le-
vará para a região da Grande Ribeirão esse notável 
acontecimento esportivo, colocando-a em destaque 
em nível mundial.

O SR. EDUARDO SCIARRA (PSD-PR. Pronun-
cia o seguinte discurso.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a principal e mais bela apresentação nata-
lina do Brasil corre o risco de não mais acontecer. Na 
semana passada, a imprensa paranaense revelou que 
o Ministério Público do Trabalho está investigando a 
participação de 160 crianças de abrigos e casas-lares 
da Região Metropolitana de Curitiba no Coral Infantil do 
HSBC. Desde 1991, o grupo se apresenta nas janelas 
do Palácio Avenida, no centro de Curitiba, e encanta o 
mundo inteiro com espetáculos que se tornaram uma 
das grandes atrações turísticas de final do ano da Ca-
pital do Paraná. E, sem dúvida, já se consagrou como 
símbolo das comemorações natalinas no Brasil. Suas 

imagens correm o mundo como um exemplo de valori-
zação dos esforços no apoio às crianças abandonadas.

Alega o Ministério Público do Trabalho ter recebi-
do denúncias de educadores dos abrigos de abuso na 
carga horária exigida e negligência na alimentação du-
rante os ensaios e apresentações do Coral. De acordo 
com os procuradores do Trabalho, já foram realizadas 
algumas reuniões com os diretores do Instituto HSBC 
de Solidariedade, patrocinador do Coral Infantil, para 
ajustes nos procedimentos e no tratamento dispensado 
às crianças. Mas até agora não teriam chegado a um 
acordo. O Ministério Público do Trabalho, absurdamente, 
também exige que somente adolescentes participem 
do Coral, com no máximo duas apresentações anu-
ais, o que descaracterizaria e inviabilizaria totalmente 
o projeto que se desenvolve há 21 anos. 

A investigação abriu uma grande polêmica e in-
dignou os moradores de Curitiba, acostumados a lo-
tar, juntamente com turistas do Brasil e do exterior, as 
ruas do cruzamento onde fica o Palácio Avenida du-
rante as noites que antecedem o Natal. Estima-se que 
cerca de 200 mil pessoas assistam aos espetáculos. 
O assunto domina as conversas nas ruas, nas redes 
sociais e na imprensa. 

Quero aqui manifestar grande preocupação com 
as consequências sobre essas crianças que, a cada 
ano, aguardam ansiosas pelos aplausos do grande 
público. 

Os procuradores do Trabalho realizam as inves-
tigações desde dezembro passado e tiveram 8 meses 
para analisar os fatos, conduzir diligências, promover 
audiências e chegar ao menos a um relatório conclu-
sivo a respeito da caracterização ou não de trabalho 
infantil nesse caso. Mas não o fizeram. Ao contrário, 
às vésperas da mobilização das crianças, trouxeram 
à tona uma investigação que deveria ter sido mantida 
sob sigilo, uma vez que nada haviam concluído. Num 
ato de protagonismo midiático descabido ao seu pa-
pel constitucional, membros do Ministério Público do 
Trabalho vieram a público com a ameaça de extinção 
da famosa apresentação.

Os procuradores não apresentaram maiores com-
provações em relação às denúncias que justifiquem 
o fim do evento. Muito menos, ao que se saiba, de-
monstraram esforço para a promoção de um ajuste 
de conduta para a sua continuidade. 

O Instituto HSBC de Solidariedade mantém parce-
ria por meio de convênios com 11 casas-lares e abrigos 
onde vivem mais de 500 crianças da Região Metropo-
litana de Curitiba. O apoio institucional, ao longo dos 
últimos anos, tem focado na formação e capacitação 
dos profissionais e gestores, com o objetivo de reduzir 
o tempo de permanência das crianças nos abrigos.
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O que se lamenta é a ameaça a um sonho de 
dezenas de crianças forçadas a viver longe das famí-
lias. Nunca se ouviu falar de maus tratos, abusos ou 
atos desrespeitosos à dignidade das crianças. Os es-
petáculos notoriamente não se realizam com crianças 
sob ameaça ou contrariadas. O Ministério Público do 
Trabalho precisa esclarecer melhor o que realmente 
tem ocorrido nos bastidores do Coral Infantil do Palá-
cio Avenida, sob pena de prejudicar um projeto que, 
até o momento, tem se mostrado bem-sucedido não 
apenas como uma ação social de relevante alcance, 
mas principalmente na formação do caráter de crian-
ças que, fora dos abrigos, estariam sob reais ameaças. 

Os curitibanos, paranaenses e brasileiros espe-
ram que o bom senso predomine, pois não é admissí-
vel simplesmente inviabilizar uma iniciativa vencedora, 
tradicional e tão importante tanto para as crianças e 
abrigos quanto para Curitiba e Brasil. É preciso encon-
trar uma solução.

Curitiba, com seu coral infantil, revive as melho-
res tradições culturais dos países de origem de sua 
população, como Alemanha, Itália, Áustria e outros, 
onde existem milhares de corais infantis, que, além de 
eminentemente educativos, são o berço de grandes 
nomes da arte. São fatos que devem ser devidamen-
te levados em consideração pelo Ministério Público.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
é preciso deixar claro que este projeto é vitorioso, não 
apenas como uma ação social e de marketing, mas 
principalmente na formação do caráter de crianças 
que, fora dos abrigos, estariam sob reais ameaças.

Era o que tinha a dizer.
O SR. STEFANO AGUIAR (PSC-MG. Pronuncia 

o seguinte discurso.) –  Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho hoje à tribuna para falar acerca 
do grande crescimento da população idosa no País 
com o objetivo de despertar a discussão sobre como 
o Brasil deve se preparar para, no futuro, atender a 
esses cidadãos.

Entende-se como idosos as pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos, consoante o disposto na 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso. 

De acordo com essa Lei, o idoso goza de todos 
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
devendo ser asseguradas todas as oportunidades e 
facilidades para preservação de sua saúde física e 
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espi-
ritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 

Além disso, consoante o pressuposto legal, é 
obrigação da família, da comunidade, da sociedade 
e do poder público assegurar ao idoso, com absolu-
ta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignida-
de, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Segundo dados que fazem parte do Relatório 
Envelhecendo em um Brasil mais Velho, do Banco 
Mundial, o Brasil terá 64 milhões de idosos em 2050. 
Esse número corresponde ao triplo do registrado no 
ano passado. Fatores como o aumento da expectativa 
de vida de 50 para 73 anos, a diminuição progressiva 
da taxa de fecundidade, iniciada na década de 60 e a 
queda da mortalidade infantil influencia para que te-
nhamos, no futuro, 29,7% da população de idosos, ou 
seja, pessoas com 60 anos ou mais de idade. 

O envelhecimento da população brasileira é re-
flexo do aumento da expectativa de vida, em virtude 
do avanço no campo da saúde e da redução da taxa 
de natalidade. O Brasil, diferentemente dos países de-
senvolvidos, está envelhecendo enquanto se desen-
volve e dispõe de menos de 40 anos para se adaptar 
à nova situação, sendo que os países desenvolvidos 
tiveram aproximadamente 100 anos para se adaptar 
a essa nova realidade. 

A transição demográfica é, portanto, uma rea-
lidade em nosso País, em que ocorre a inversão da 
pirâmide etária em decorrência do envelhecimento 
da nossa população, o que prenuncia um futuro preo-
cupante também para a Previdência Social no Brasil. 
Esse fenômeno demográfico leva à diminuição dos tra-
balhadores ativos em relação àqueles que fazem jus 
aos benefícios. Como devemos proceder, por exemplo, 
para evitar um agravamento do desequilíbrio das con-
tas do Regime Geral de Previdência Social –  RGPS? 
Deixo no ar essa questão para a reflexão de todos.

A importância dos idosos vai além da sua cres-
cente participação no total da nossa população. Cerca 
de 60% dos idosos e 40% das idosas, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –  IBGE, 
são chefes de família. E nessas famílias a renda média 
é superior à daquelas chefiadas por adultos não idosos. 

O presente pronunciamento busca chamar a 
atenção para o crescimento exponencial do número 
de idosos no Brasil. É imperativa a discussão entre o 
Poder Legislativo, Poder Executivo e a sociedade civil 
sobre a necessidade de políticas e estratégias a serem 
adotadas para que o crescente número de idosos pos-
sa vivenciar esse período da existência com dignidade 
e qualidade de vida.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento 
seja divulgados pelos meios de comunicação da Casa 
e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. ALINE CORRÊA (PP-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) –  Exmo. Sr. Presidente, Sras. e 
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Srs. Deputados, a cidade de Campinas, no interior de 
São Paulo, desenvolve neste momento um projeto que 
caminha na contramão de um preocupante fenômeno 
eleitoral: a abreviação das campanhas. Falo de um es-
treitamento que não se limita apenas à questão tem-
poral, hoje condicionada aos programas de televisão 
que resumem uma corrida sucessória a insuficientes 
45 dias de reflexões –  De 21 de agosto a 4 de outubro. 
Minha preocupação se refere, também e principalmen-
te, à limitação das ideias em debate. Condensadas, 
muitas campanhas se resumem hoje ao slogan mais 
criativo ou à vinheta melhor produzida pelas equipes 
de marketing.

Neste ano, o melhor contraponto a essa realida-
de foi apresentado pelo Serviço Social do Comércio 
–  SESC, com o lançamento do projeto A Voz e a Vez 
da Cidade –  Campinas nas Eleições 2012. Durante 
7 semanas, comunidades ligadas às principais áreas 
de atuação do SESC –  cultura, esporte e lazer –  se 
encontrarão com os candidatos à Prefeitura da cidade 
para, inclusive, auxiliá-los na construção dos compro-
missos de setores administrativos que, apesar da im-
portância que representam, invariavelmente, aparecem 
encolhidos nas propostas orçamentárias de todas as 
cidades brasileiras, com dotações muitas vezes infe-
riores a 1% do que é arrecadado pelo poder público 
municipal. 

São muitos os propósitos dessa ação modelar 
que o SESC oferece aos mais de 1 milhão de habi-
tantes de Campinas, cidade conhecida como a Capi-
tal do Interior Paulista. Entre eles, o incentivo à troca 
de ideias, à disseminação de valores democráticos e 
à integração de entidades que, associadas ao projeto 
A Voz e a Vez da Cidade, buscam de forma conjun-
ta resultados superiores aos que são obtidos através 
da totalidade das ações separadas de cada uma das 
partes envolvidas. Em outras palavras, uma ação que 
se destaca também pela sinergia alcançada entre o 
Serviço Social do Comércio e as demais instituições 
da cidade que já atuam nas áreas da cultura, do es-
porte e do lazer. 

A adesão de todos os grupos de comunicação 
de Campinas à proposta inédita do Serviço Social do 
Comércio e o desenvolvimento de ações similares por 
entidades que passaram a buscar, também por meio de 
sabatinas, a aproximação de suas comunidades com 
os postulantes à chefia do Executivo –  Destaque para 
a OAB Campinas e o Sindicato dos Médicos de Cam-
pinas –  são provas irrefutáveis do sucesso do projeto 
A Voz e a Vez da Cidade. Assim sendo, estamos diante 
de uma ideia que nasceu não apenas para elevar o tom 
das campanhas eleitorais ou fomentar a construção 

de ambientes propositivos, mas, acima de tudo, para 
colocar no centro da discussão o cidadão brasileiro.

Portanto, faço questão de registrar nos Anais des-
ta Casa os meus elogios ao Gerente do SESC Cam-
pinas, Evandro Marcus Ceneviva; ao Diretor Regional 
do SESC São Paulo, Danilo dos Santos de Miranda; 
e ao Presidente da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo –  FECO-
MERCIO e do Centro do Comércio do Estado de São 
Paulo, Abram Szajman. 

Ao mesmo tempo, auguro que a proposta nas-
cida em Campinas ganhe proporção estadual, alcan-
çando todas as 645 cidades paulistas, capitaneadas 
não apenas pelo Serviço Social do Comércio, mas por 
todas as entidades interessadas no desenvolvimento 
integral de suas comunidades.

Era o que tinha a destacar. 
Muito obrigada.
O SR. GENECIAS NORONHA (PMDB-CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) –  Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero aproveitar esta oportunidade 
para destacar os avanços e perspectivas da região do 
Litoral Oeste do Ceará, que reúne qualidades para se 
tornar um dos centros dinâmicos do Estado.

De acordo com dados da Secretaria do Planeja-
mento e Gestão do Ceará, a Macrorregião do Litoral 
Oeste concentra cerca 10% da população do Estado, 
ou seja, 850 mil habitantes.

Essa população se distribui por uma área de 18 
mil quilômetros quadrados, correspondente a 12,3% 
da superfície total do Estado, com uma densidade de-
mográfica de 45,7 habitantes por quilômetro quadrado 
e com uma taxa de urbanização de 54,1%.

No plano social, a região apresenta, na área da 
educação, uma taxa de escolarização líquida (porcen-
tagem de alunos de determinada faixa etária matri-
culados na escola) de 96,5% no ensino fundamental 
e de 55,1% no ensino médio. Na área da saúde, os 
números mostram uma taxa de mortalidade infantil de 
15,9 óbitos por mil nascidos vivos.

O abastecimento de água atinge 85,9% da popu-
lação e o esgotamento sanitário está disponível para 
18,3% dos moradores da região.

O Produto Interno Bruto da Macrorregião do Li-
toral Oeste equivale a 5,4% do total do Estado e o PIB 
per capita, de R$4.000,00, é o quinto maior entre as 
regiões do Estado, com exceção da Região Metropo-
litana de Fortaleza, cujo valor é de R$10.600,00. Na 
composição do PIB, temos a participação predominante 
do setor de serviços, com 62,6%, seguido da indústria 
(23,8%) e da agropecuária (13,5%).

Na década que se encerrou no ano passado, 
a economia do litoral oeste proporcionou uma ex-
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pansão de 126% no número de empregos formais, 
de acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará –  IPECE. Os setores que mais 
contribuíram para isso foram o petrolífero e o turismo. 

Além disso, merece destaque a atividade indus-
trial nas cidades de Itapipoca, Itapagé, Uruburetama 
e Paraipaba.

Estão previstos, ainda, investimentos em infra-
estrutura e serviços nos Municípios de Caucaia, São 
Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba e Trairi e 
a duplicação da rodovia CE-085, como parte da es-
tratégia para fomentar o turismo nas praias da região.

Esses investimentos serão importantes para me-
lhorar a oferta de serviços aos turistas que deverão 
chegar ao Brasil por ocasião da Copa do Mundo de 
2014. Não apenas a infraestrutura física, mas também 
o treinamento e a qualificação da mão-de-obra são 
decisivos para ampliar a participação do Brasil na in-
dústria mundial do turismo.

A dinamização da economia e a maior oferta de 
emprego são fundamentais para a Macrorregião do 
Litoral Oeste, pois parte de sua população vive em 
condições de pobreza acentuada. De acordo com o 
Censo do IBGE de 2010, o Litoral Oeste concentra o 
segundo maior percentual (23,45%) da população do 
Estado de domicílios que têm rendimento mensal do-
miciliar per capita de R$1,00 a R$70,00.

Nesse contexto, são imprescindíveis políticas 
públicas capazes de criar condições para evitar mi-
grações inter-regionais, que tendem a sobrecarregar 
as estruturas urbanas já pressionadas por desequilí-
brios crônicos.

O Litoral Oeste do Ceará possui um enorme 
potencial turístico e cultural, cuja exploração pode 
transformar o perfil socioeconômico da população, que 
sempre responde com energia e iniciativa às possibi-
lidades que lhe são oferecidas.

O bom momento vivido pela economia nacional e 
as perspectivas que se abrem com a Copa do Mundo e 
as Olimpíadas oferecem excelente oportunidade para 
que a população cearense dê um salto de qualidade 
em seu padrão de vida.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LEONARDO QUINTÃO (PMDB-MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) –  Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, desde o segundo semestre do ano 
passado, todos nós vimos acompanhando com muito 
interesse, ao mesmo tempo surpresos pelo ineditismo 
de sua contundência, a cruzada do atual Governo con-
tra os altos juros que há muito vêm sendo praticados 
no País, com prejuízo para o nosso desenvolvimento. 

A trajetória desse persistente esforço governa-
mental, louvável sob todos os aspectos, e os resul-

tados até aqui alcançados, bem como o seu reflexo 
sobre os financiamentos habitacionais, é o que, su-
cintamente, pretendo abordar neste pronunciamento.

Inicialmente, Sr. Presidente, permito-me alguma 
conceituação básica, visando apenas ao entendimen-
to claro do processo em curso voltado à redução das 
taxas de juros.

A taxa de juros nada mais é do que o preço co-
brado pelas instituições financeiras pelo dinheiro que 
emprestam a terceiros, que o usarão para investimento 
ou consumo.

Esse dinheiro emprestado, na verdade, é captado 
junto aos poupadores e tem um custo. A diferença entre 
a taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras 
e a remuneração paga aos poupadores, acrescida de 
algumas outras despesas administrativas inerentes a 
essa captação e uma parcela de provisão para casos 
de inadimplência, chamamos de spread bancário.

Por sua vez, os empréstimos de curto prazo con-
cedidos pelo Banco Central aos bancos, quando a 
liquidez do sistema assim o exige, têm por custo, no 
mínimo, a Taxa SELIC. Em razão disso, a Taxa SELIC 
traduz o custo básico do dinheiro na economia brasileira.

Uma das frentes da cruzada do Governo contra 
os juros altos, Sr. Presidente, tem sido a redução da 
Taxa SELIC, que baliza, como vimos, a remuneração 
paga aos poupadores.

Essa taxa que, em agosto de 2011, se encon-
trava no patamar de 12,5%, foi reduzida pelo Comitê 
de Política Monetária –  COPOM para 8% no mês de 
julho passado. 

Apesar dessa expressiva redução, os spreads 
no sistema financeiro, no início, praticamente não se 
alteraram, e a principal razão disso, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, com certeza, é a exacerbada 
concentração verificada em nosso sistema bancário. 
Essa concentração, além de não favorecer a neces-
sária e salutar competitividade entre as instituições 
financeiras, retarda o processo de redução das taxas 
cobradas nos empréstimos.

Nesse cenário, decidida ação governamental, 
a partir do princípio deste ano, compeliu o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica Federal a efetivarem uma 
redução dos juros praticados em seus empréstimos.

Pelo peso que essas duas importantes institui-
ções financeiras públicas representam no sistema 
bancário nacional, ambas passaram a liderar um mo-
vimento geral de redução de spreads no mercado de 
crédito no Brasil.

Com base em dados divulgados pelo Banco Cen-
tral, o jornal Valor Econômico publicou, em 5 de julho 
deste ano, levantamento detalhado sobre os juros 
cobrados pelo Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Caixa 
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econômica Federal, Bradesco, Santander e HSBC, em 
9 linhas de crédito desde janeiro deste ano, as quais 
representam a taxa média efetiva cobrada dos toma-
dores, incluindo encargos.

De acordo com esse levantamento, Sr. Presiden-
te, a Caixa Econômica Federal foi a mais agressiva 
nos cortes, e as reduções mais drásticas ocorreram 
no cheque especial e nos financiamentos de capital 
de giro com juros pré-fixados. A taxa anual do cheque 
especial desse banco estatal diminuiu de 151% para 
65% ao ano entre março e junho, com o custo caindo 
em 57%. No capital de giro, o juro foi derrubado de 
25% para 14% ao ano na mesma comparação, uma 
redução de 44%.

Já o Banco do Brasil liderou a baixa na taxa para 
o financiamento de veículos, que diminuiu 33%, caindo 
de 22,5% para 15% ao ano. O Banco do Brasil também 
foi o que mais cortou a taxa do desconto de duplicatas, 
em 17%, e do capital de giro com taxas flutuantes, con-
cedido a grandes empresas, cujo custo baixou 22%.

Entre os bancos privados, o Itaú Unibanco fez 
os movimentos mais agressivos. A taxa do banco para 
crédito pessoal caiu 20%, passando de 62% para 50% 
ao ano. Na linha de financiamento à aquisição de ve-
ículos, o custo anual diminuiu 20%, saindo de 24,5% 
para 19,5% ao ano.

No Bradesco, as reduções ficaram em torno de 
10% nas linhas de crédito pessoal, financiamento à 
aquisição de veículos e capital de giro. A maior queda, 
no entanto, foi no crédito para aquisição de bens para 
pessoa física, com o custo diminuindo 17%, de 42% 
para 34,5% ao ano.

O maior corte feito pelo Santander ocorreu no 
financiamento à aquisição de veículos, em que a taxa 
anual caiu 13%, saindo de 22,9% para 19,9%. No cré-
dito pessoal e no capital de giro, a baixa ficou em 8% 
e 10%, respectivamente. 

O HSBC, por sua vez, reduziu as taxas muito leve-
mente e, em cerca de metade dos casos, as margens 
ficaram praticamente estáveis, quando se considera a 
queda da Taxa SELIC.

Sr. Presidente, dando continuidade ao processo 
de redução da Taxa SELIC e, por consequência, a di-
minuição dos spreads bancários, o Governo Federal 
abriu nova fase em sua cruzada pela queda das altas 
taxas de juros praticadas no País.

Em maio deste ano, por intermédio da Medida 
Provisória nº 567, foram estabelecidas novas regras 
para a remuneração das cadernetas de poupança, a 
mais tradicional e popular aplicação financeira do mer-
cado. Os quase 100 milhões de poupadores, segundo 
o Banco Central, existentes em dezembro de 2011, 
passaram a ter seus depósitos remunerados tendo 

como base a variação da Taxa SELIC. Desse modo, 
ficou definido que sempre que a Taxa SELIC for igual 
ou menor que 8,5% ao ano, os depósitos serão remu-
nerados na base de 70% dessa taxa, acrescido da 
variação da Taxa Referencial –  TR; quando for maior 
que 8,5% ao ano, a remuneração da poupança conti-
nua como antes, ou seja, retorna ao patamar de 0,5% 
ao mês acrescido da variação da Taxa Referencial. 

Cabe ressaltar, Sr. Presidente, que ajustar a re-
muneração da poupança na forma acima foi medida 
indispensável para a manutenção da trajetória de que-
da da Taxa SELIC.

Aproveitando o momento de desaquecimento da 
economia foram promovidos, como vimos, vários cor-
tes na taxa básica –  a SELIC – , com a consequente 
redução das taxas de juros, permitindo-nos sair do 
paradigma dos elevados encargos financeiros. 

Para as autoridades financeiras, Sr. Presidente, é 
necessário adaptar o sistema de provisão de recursos 
–  ou funding, no jargão bancário –  a patamares menos 
elevados, ou seja, diminuir a remuneração paga aos 
provedores desses recursos, os poupadores. 

A meta da Taxa SELIC encontrava-se numa es-
pécie de barreira operacional, qual seja, a própria 
remuneração da caderneta de poupança. O que na 
época da inflação elevada era apenas um detalhe –  
refiro-me à parcela fixa mensal de juros de 0,5% ao 
mês –  acabou tornando-se um piso para as taxas de 
juros, uma barreira.

Com essas considerações é que as novas regras 
para a poupança passaram a vigorar. 

Cumpre registrar que, sem nenhum prejuízo para 
a simplicidade, segurança e liquidez diária desse tipo 
de investimento popular, a solução encontrada apre-
senta, no mínimo, 3 pontos positivos:

–  é lógica, pois não se pode manter 
uma aplicação financeira pagando-se artificial-
mente mais do que as outras. Afinal, de onde 
viriam os recursos para prover o que poderia 
ser chamado de um ganho privilegiado para 
os poupadores?

–  é benéfica para os poupadores, por-
que, na média, eles vinham ganhando menos 
do que 70% da SELIC, historicamente falando; 
e, finalmente,

–  possibilita a adequada alocação de 
recursos na economia, porque não “prende” o 
dinheiro em uma aplicação financeira artificial-
mente remunerada. Se essa “prisão” ocorres-
se, a diminuição da Taxa SELIC seria inócua, 
porque, em vez dos investidores direcionarem 
seus recursos para a economia real, fariam 
aplicações na poupança.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, após 
mexer na remuneração da caderneta de poupança, o 
Governo Federal voltou-se para a redução dos custos 
dos empréstimos habitacionais. 

Como cerca de 70% dos recursos que financiam 
a casa própria vêm da poupança –  que passa a ter 
uma atualização menor quando a Taxa SELIC chega a 
8,5% ao ano, o que já ocorreu, uma vez que estamos 
com essa taxa em 8% ao ano – , entende a equipe 
econômica que os bancos devem repassar essa que-
da aos mutuários. Nesse sentido, vem estimulando a 
concorrência entre bancos, facilitando a transferência 
do financiamento de uma instituição para outra que 
ofereça melhores taxas ao mutuário, configurando-se 
a chamada portabilidade do crédito. 

Para o Governo, uma vez que o retorno pago aos 
poupadores será menor, os bancos terão margem para 
cobrar menos juros a partir dos novos financiamentos. 
No entanto, existe um problema nos contratos habi-
tacionais antigos, firmados com taxas mais altas. A 
legislação brasileira já permite que os clientes de um 
banco migrem seu contrato habitacional para outra ins-
tituição que lhe ofereça condições melhores. Sabe-se, 
porém, que há tantos obstáculos operacionais, que tais 
operações são raras. 

Da mesma forma como procedeu anteriormente, 
o Governo Federal, por intermédio da Caixa Econô-
mica Federal, principal agente financeiro do sistema 
habitacional, vem induzindo a redução dos juros nos 
empréstimos habitacionais praticados por outras ins-
tituições.

Como resultado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, a Caixa Econômica Federal anunciou, no 
princípio deste mês, a ampliação do prazo do finan-
ciamento habitacional, com recursos da poupança e 
alienação fiduciária, estendendo-o para até 35 anos. 
Atualmente, o prazo máximo de financiamento é de 
até 30 anos. Foram anunciadas ainda novas reduções 
nas taxas de juros dos financiamentos com recursos 
das cadernetas.

Assim, para imóveis financiados pelo Sistema 
Financeiro da Habitação –  SFH, as taxas de juros 
caíram para 8,85% ao ano para todos os clientes. A 
taxa pode chegar a 7,8% ao ano em virtude do grau 
de relacionamento com o banco. Fora do SFH, as ta-
xas foram reduzidas para 9,9% ao ano para todos os 
clientes, podendo chegar a 8,9% ao ano, em face do 
relacionamento mantido pelo cliente com a instituição 
financeira. Segundo a Caixa Federal, essa redução, 
além de manter a empresa com as menores taxas do 
mercado, permite aos clientes a aquisição de imóveis 
melhores e em condições ainda mais vantajosas. 

Por outro lado, cabe ressaltar que a Caixa também 
está reduzindo as taxas de juros para financiamento à 
produção de unidades residenciais com recursos da 
poupança, tendo ampliado o prazo máximo de finan-
ciamento de 24 para 36 meses. 

Além disso, atualmente, a taxa efetiva praticada 
no programa Plano Empresa da Construção Civil é de 
11,5% ao ano e está sendo reduzida para 10,3% ao 
ano. Para os clientes com relacionamento, a taxa po-
derá chegar a 9% ao ano. Esse programa é destinado 
a construtoras e incorporadoras. Também na produção 
de unidades habitacionais, com a participação de em-
presas da construção civil, a Caixa oferece as menores 
taxas no mercado. 

Para imóveis comerciais, os juros efetivos foram 
reduzidos de 14% para 13% ao ano. Essa taxa pode-
rá chegar a até 11% ao ano para os clientes que têm 
relacionamento com o banco –  uma redução de até 
3 pontos percentuais. 

Nos casos de financiamento para construção ou 
aquisição de imóvel próprio com recursos da poupança, a 
pessoa jurídica que hoje paga uma taxa efetiva de 13,5% 
ao ano, a partir das mudanças, vai pagar uma taxa de 
12,5% ao ano, válida para todos os clientes. Essa taxa 
pode chegar a até 11,5% ao ano, dependendo do grau 
de relacionamento mantido pelo cliente com a Caixa.

Finalizando, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero cumprimentar nosso Governo por essa 
obstinada cruzada voltada para a redução das taxas 
de juros praticadas no País, em especial as dos finan-
ciamentos habitacionais.

Muito obrigado!
Era o que tinha a dizer.

VI –  ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  COM‑

PARECEM MAIS OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Jhonatan de Jesus PRB 
Teresa Surita PMDB 
Total de RORAIMA 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre DEM 
Janete Capiberibe PSB 
Luiz Carlos PSDB 
Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de AMAPÁ 5
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PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Beto Faro PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Lira Maia DEM 
Lúcio Vale PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Valry Morais PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Zé Geraldo PT 
Total de PARÁ 9

AMAZONAS

Átila Lins PSD 
Carlos Souza PSD 
Francisco Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Total de AMAZONAS 4

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Marcos Rogério PDT 
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB 
Moreira Mendes PSD 
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Padre Ton PT 
Total de RONDÔNIA 8

ACRE

Marcio Bittar PSDB 
Sibá Machado PT 
Total de ACRE 2

TOCANTINS

Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de TOCANTINS 2

MARANHÃO

Costa Ferreira PSC 
Davi Alves Silva Júnior PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Domingos Dutra PT 
Hélio Santos PSD 
Lourival Mendes PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Marinho Júnior PMDB 
Ricardo Archer PMDB 
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Total de MARANHÃO 9

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Balhmann PSB 
Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Danilo Forte PMDB 
Edson Silva PSB 
Eudes Xavier PT 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Ananias PCdoB 
José Airton PT 
José Guimarães PT 
Manoel Salviano PSD 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Vicente Arruda PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de CEARÁ 17

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
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 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
João Maia PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de RIO GRANDE DO NORTE 5

PARAÍBA

Armando Abílio PTB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Leonardo Gadelha PSC 
Luiz Couto PT 
Major Fábio DEM 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de PARAÍBA 10
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PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 
Eduardo da Fonte PP 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
José Chaves PTB 
Luciana Santos PCdoB 
Pastor Eurico PSB 
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Raul Henry PMDB 
Roberto Teixeira PP 
Severino Ninho PSB 
Vilalba PRB 
Total de PERNAMBUCO 17

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
João Caldas PEN 
Maurício Quintella Lessa PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
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

Acelino Popó PRB 
Afonso Florence PT 
Alice Portugal PCdoB 
Amauri Teixeira PT 
Antonio Brito PTB 
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Arthur Oliveira Maia PMDB 
Claudio Cajado DEM 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Pimenta PSD 
Emiliano José PT 
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
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Argôlo PP 
Mário Negromonte PP 
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães PSD 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Valmir Assunção PT 
Waldenor Pereira PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de BAHIA 31

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PSD 
Aelton Freitas PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Antônio Roberto PV PvPps
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPtdobPr-
pPhsPtcPslPrtb
Diego Andrade PSD 
Dimas Fabiano PP 
Dr. Grilo PSL PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Eduardo Azeredo PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Gabriel Guimarães PT 
Geraldo Thadeu PSD 
Jaime Martins PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB 
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
José Humberto PHS PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Lincoln Portela PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Luis Tibé PTdoB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Odair Cunha PT 
Padre João PT 
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Vitor Penido DEM 
Walter Tosta PSD 
Zé Silva PDT 
Total de MINAS GERAIS 34
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ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Iriny Lopes PT 
Lelo Coimbra PMDB 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de ESPÍRITO SANTO 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Anthony Garotinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Chico Alencar PSOL 
Chico D`Angelo PT 
Dr. Adilson Soares PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Dr. Dilson Drumond PDT 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Felipe Bornier PSD 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Hugo Leal PSC 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jean Wyllys PSOL 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Marcelo Matos PDT 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Paulo Feijó PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Rodrigo Maia DEM 
Vitor Paulo PRB 
Walney Rocha PTB 
Zoinho PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de RIO DE JANEIRO 29

SÃO PAULO

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 PvPps
Beto Mansur PP 

Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Carlos Zarattini PT 
Delegado Protógenes PCdoB 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Duarte Nogueira PSDB 
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva PSD 
Eli Correa Filho DEM 
Emanuel Fernandes PSDB 
Guilherme Campos PSD 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jefferson Campos PSD 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
Jonas Donizette PSB 
Junji Abe PSD 
Keiko Ota PSB 
Luiza Erundina PSB 
Mara Gabrilli PSDB 
Milton Monti PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB 
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Freire PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Pereira da Silva PDT 
Paulo Teixeira PT 
Penna PV PvPps
Ricardo Berzoini PT 
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 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
William Dib PSDB 
Total de SÃO PAULO 53

MATO GROSSO

Eliene Lima PSD 
Homero Pereira PSD 
Júlio Campos DEM 
Nilson Leitão PSDB 
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Pedro Henry PP 
Professor Victorio Galli PMDB 
Valtenir Pereira PSB 
Wellington Fagundes PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MATO GROSSO 8

DISTRITO FEDERAL

Izalci PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Tadeu PT 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ronaldo Fonseca PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de DISTRITO FEDERAL 5

GOIÁS

Armando Vergílio PSD 
Flávia Morais PDT 
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 
Total de GOIÁS 14

MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT 
Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 
Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Total de MATO GROSSO DO SUL 5

PARANÁ
Abelardo Lupion DEM 
Alex Canziani PTB 
André Vargas PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra PSD 
Fernando Francischini PEN 
Hermes Parcianello PMDB 
Leopoldo Meyer PSB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Odílio Balbinotti PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 

Rosane Ferreira PV PvPps
Rubens Bueno PPS PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Zeca Dirceu PT 
Total de PARANÁ 19

SANTA CATARINA
Carmen Zanotto PPS PvPps
Celso Maldaner PMDB 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorge Boeira PSD 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini PSD 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Total de SANTA CATARINA 10

RIO GRANDE DO SUL
Afonso Hamm PP 
Assis Melo PCdoB 
Bohn Gass PT 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Fernando Marroni PT 
Henrique Fontana PT 
Jeronimo Goergen PP 
José Stédile PSB 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Paulo Ferreira PT 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Nogueira PTB 
Vicente Selistre PSB 
Vieira da Cunha PDT 
Vilson Covatti PP 
Total de RIO GRANDE DO SUL 19

 DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Francisco Araújo PSD 
Luciano Castro PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PSD 
Total de RORAIMA 6

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
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Evandro Milhomen PCdoB 
Fátima Pelaes PMDB 
Total de AMAPÁ 3

PARÁ

Arnaldo Jordy PPS PvPps
Cláudio Puty PT 
Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Wladimir Costa PMDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de PARÁ 8

AMAZONAS

Henrique Oliveira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Pauderney Avelino DEM 
Sabino Castelo Branco PTB 
Silas Câmara PSD 
Total de AMAZONAS 4

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB 
Taumaturgo Lima PT 
Total de ACRE 6

TOCANTINS

Ângelo Agnolin PDT 
César Halum PSD 
Eduardo Gomes PSDB 
Irajá Abreu PSD 
Júnior Coimbra PMDB 
Laurez Moreira PSB 
Total de TOCANTINS 6

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Francisco Escórcio PMDB 
Nice Lobão PSD 
Pedro Novais PMDB 
Professor Setimo PMDB 
Ribamar Alves PSB 
Telma Pinheiro PSDB 
Weverton Rocha PDT 
Zé Vieira PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de MARANHÃO 9

CEARÁ

Artur Bruno PT 
Chico Lopes PCdoB 

Domingos Neto PSB 
José Linhares PP 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de CEARÁ 5

PIAUÍ

Hugo Napoleão PSD 
Total de PIAUÍ 1

RIO GRANDE DO NORTE

Paulo Wagner PV PvPps
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB 
Total de RIO GRANDE DO NORTE 3

PARAÍBA

Hugo Motta PMDB 
Wellington Roberto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Total de PARAÍBA 2

PERNAMBUCO

Fernando Coelho Filho PSB 
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB 
José Augusto Maia PTB 
Mendonça Filho DEM 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB 
Wolney Queiroz PDT 
Total de PERNAMBUCO 8

ALAGOAS

Celia Rocha PTB 
Givaldo Carimbão PSB 
João Lyra PSD 
Joaquim Beltrão PMDB 
Total de ALAGOAS 4

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Heleno Silva PRB 
Valadares Filho PSB 
Total de SERGIPE 3

BAHIA

Erivelton Santana PSC 
Geraldo Simões PT 
Jânio Natal PRP PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Lucio Vieira Lima PMDB 
Márcio Marinho PRB 
Maurício Trindade PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Roberto Britto PP 
Sérgio Brito PSD 
Total de BAHIA 8
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MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB 
Aracely de Paula PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Domingos Sávio PSDB 
Eros Biondini PTB 
George Hilton PRB 
Gilmar Machado PT 
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella DEM 
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes PSD 
Marcus Pestana PSDB 
Newton Cardoso PMDB 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Renzo Braz PP 
Rodrigo de Castro PSDB 
Weliton Prado PT 
Total de MINAS GERAIS 19

ESPÍRITO SANTO

Cesar Colnago PSDB 
Lauriete PSC 
Total de ESPÍRITO SANTO 2

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alessandro Molon PT 
Andreia Zito PSDB 
Arolde de Oliveira PSD 
Aureo PRTB PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Benedita da Silva PT 
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PSD 
Edson Santos PT 
Glauber Braga PSB 
Liliam Sá PSD 
Pedro Paulo PMDB 
Rodrigo Bethlem PMDB 
Romário PSB 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Washington Reis PMDB 
Total de RIO DE JANEIRO 17

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB 
Carlinhos Almeida PT 
Edson Aparecido PSDB 
Gabriel Chalita PMDB 
Guilherme Mussi PSD 
João Paulo Cunha PT 

Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
José Mentor PT 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Marcelo Aguiar PSD 
Márcio França PSB 
Paulo Maluf PP 
Ricardo Izar PSD 
Ricardo Tripoli PSDB 
Valdemar Costa Neto PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
Walter Feldman PSDB 
Total de SÃO PAULO 17

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Jaqueline Roriz PMN 
Luiz Pitiman PMDB 
Total de DISTRITO FEDERAL 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Heuler Cruvinel PSD 
Íris de Araújo PMDB 
Total de GOIÁS 3

MATO GROSSO DO SUL

Giroto PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Vander Loubet PT 
Total de MATO GROSSO DO SUL 3

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Assis do Couto PT 
Giacobo PR PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb
João Arruda PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PSD 
Takayama PSC 
Total de PARANÁ 11

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
João Pizzolatti PP 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Pedro Uczai PT 
Total de SANTA CATARINA 6
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RIO GRANDE DO SUL

Alceu Moreira PMDB 
Alexandre Roso PSB 
Danrlei De Deus Hinterholz PSD 
Eliseu Padilha PMDB 
Giovani Cherini PDT 
José Otávio Germano PP 
Luiz Noé PSB 
Marcon PT 
Osmar Terra PMDB 
Renato Molling PP 
Ronaldo Zulke PT 
Sérgio Moraes PTB 
Total de RIO GRANDE DO SUL 12

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) –  En-
cerro a sessão, antes convocando para amanhã, quinta-
-feira, dia 2 de agosto, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

GRANDE EXPEDIENTE 

Oradores:
15h –  Valry Morais (PRP –  PA)
15h25min –  Josué Bengtson (PTB –  PA)

DEBATES E TRABALHO DE COMISSÕES

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 139/12 (Eduardo Azeredo) –  Acrescenta ca-
pítulo ao Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, aprovado pela Resolução nº 17, de 1989, 
para dispor sobre a tramitação dos atos de outor-
ga e renovação de concessão, permissão e autori-
zação para o serviço de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens. 
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12

II –  RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO –  ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o art. 
132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 
133 (PARECERES CONTRÁRIOS), 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 389/2011 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) –  Aprova o ato que 
outorga permissão ao Sistema de Radiodifusão Luth 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, no Município de Tefé, Estado do 
Amazonas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12

PROJETO DE LEI

Nº 8.035/2010 (Poder Executivo) –  Aprova o Plano 
Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e dá 
outras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

Nº 4.875/2009 (Luis Carlos Heinze) –  Denomina Es-
cola Agrotécnica José Pereira Alvarez a escola agrotéc-
nica federal implantada pelo Ministério da Educação, 
em parceria com a prefeitura do município, na cidade 
de São Borja, Rio Grande do Sul.
Apensados: PL 6137/2009 (Paulo Pimenta ) 
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12

Nº 196/2011 (Sandes Júnior) –  Dispõe sobre a insta-
lação de placas informativas orientando os usuários das 
rodovias federais, estaduais e municipais a denunciar 
os motoristas com sinal de embriaguez.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12

Nº 1.236/2011 (Ronaldo Fonseca) –  Reconhece o 
Escotismo como método complementar de educa-
ção no País e sua prática por entidades legalmente 
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constituídas segundo as leis brasileiras e dá outras 
providências.
Apensados: PL 1696/2011 (Otavio Leite ) PL 
2267/2011 (Rogério Peninha Mendonça ) 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-12

Nº 3.219/2012 (Paulo Feijó) –  Dispõe sobre identifi-
cação da profissão ou atividade laborativa de pessoas 
aposentadas nos meios de comunicação.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12

Nº 3.338/2012 (Claudio Cajado) –  Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da existência, nos aeroportos brasi-
leiros administrados pela Infraero, de detectores de 
metal dos tipos pórtico e manual.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE 
–  ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROJETO DE LEI

Nº 2.201/1996 (João Pizzolatti) –  Dispõe sobre a gra-
tuidade do uso, pelo respectivos clientes, de estaciona-
mentos pertencentes a estabelecimentos comerciais 
e de prestação de serviços.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12

Nº 1.166/2011 (Arnaldo Faria de Sá) –  Dispõe sobre 
os critérios das taxas cobradas pelos estacionamentos 
terceirizados e privatizados.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12

Nº 1.185/2011 (Antonio Bulhões) –  Limita o número 
de vagas vinculadas a serviço remunerado de mano-
brista, no estacionamento de veículos.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12

Nº 1.372/2011 (Audifax) –  Dispõe sobre o cálculo do preço 
pago pelo serviço de estacionamento de veículo automotor.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12

Nº 1.967/2011 (Andre Moura) –  Proíbe a cobrança de 
estacionamento pelas instituições de ensino superior.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12

Nº 2.026/2011 (Andre Moura) –  Dispõe sobre a gratui-
dade de estacionamento em shopping centers, Centros 
comerciais, supermercados, hipermercados, aeropor-
tos, rodoviárias e nos hospitais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12

Nº 2.885/2011 (Dimas Fabiano) –  Dispõe sobre a 
cobertura de seguro contra roubo de veículos nos 
shopping-centers, lojas de departamentos, postos de 
combustíveis, super e hipermercados ou empresas que 
operam com estacionamentos e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12

Nº 3.130/2012 (Claudio Cajado) –  Regulamenta a 
cobrança por serviço de estacionamento de veículo 
automotor em área de “shopping center”, centro comer-
cial, supermercado e estabelecimento assemelhado.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12

Relação dos Deputados  
para o Grande Expediente 

AGOSTO DE 2012

02 5ª-feira 15:00 Valry Morais (PRP – PA)

15:25 Josué Bengtson (PTB – PA)

03 6ª-feira 10:00 Davi Alves Silva Júnior (PR – MA)

10:25 Reinhold Stephanes (PSD – PR)

10:50 João Paulo Cunha (PT – SP)

11:15 Sandro Mabel (PMDB – GO)

11:40 José Guimarães (PT – CE)

06 2ª-feira 15:00 Dr. Jorge Silva (PDT – ES) 

15:25 Flávia Morais (PDT – GO)

15:50 Ricardo Tripoli (PSDB – SP)

16:15 Márcio Reinaldo Moreira (PP – MG) 

16:40 Giovanni Queiroz (PDT – PA)

07 3ª-feira 15:00 Jaqueline Roriz (PMN – DF)

15:25 Miguel Corrêa (PT – MG)

08 4ª-feira 15:00 Otoniel Lima (PRB –  SP)

15:25 Washington Reis (PMDB – RJ)

09 5ª-feira 15:00 Raul Henry (PMDB – PE)

15:25 Sergio Guerra (PSDB – PE)

10 6ª-feira 10:00 Irajá Abreu (PSD – TO)

10:25 Vicente Selistre (PSB – RS)

10:50 Átila Lins (PSD – AM)

11:15 João Dado (PDT – SP)

11:40 Hugo Leal (PSC – RJ)
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13 2ª-feira 15:00 Telma Pinheiro (PSDB – MA)

15:25 Professor Setimo (PMDB – MA)

15:50 Bruno Araújo (PSDB – PE)

16:15 Edinho Bez (PMDB – SC)

16:40 Arnaldo Jardim (PPS – SP)

14 3ª-feira 15:00 Giroto (PMDB – MS)

15:25 Mauro Benevides (PMDB – CE)

15 4ª-feira 15:00 Mauro Nazif (PSB – RO)

15:25 Reginaldo Lopes (PT – MG)

16 5ª-feira 15:00 Sergio Zveiter(PSD – RJ)

15:25 Hugo Napoleão (PSD – PI)

17 6ª-feira 10:00 André Figueiredo (PDT – CE)

10:25 Wellington Fagundes (PR – MT)

10:50 Mauricio Quintella Lessa (PR – AL) 

11:15 Magela (PT – DF)

11:40 Marçal Filho (PMDB – MS)

20 2ª-feira 15:00 Wladimir Costa (PMDB – PA)

15:25 Jilmar Tatto (PT – SP)

15:50 Jerônimo Goergen (PP – RS)

16:15 Wellington Roberto (PR – PB)

16:40 Lael Varella (DEM – MG)

21 3ª-feira 15:00 Vieira da Cunha (PDT – RS)

15:25 Jorge Tadeu Mudalen (DEM – SP)

22 4ª-feira 15:00 Simão Sessim (PP – RJ)

15:25 Luiza Erundina (PSB – SP)

23 5ª-feira 15:00 Raul Lima (PSD – RR)

15:25 Josias Gomes (PT – BA)

24 6ª-feira 10:00 Alex Canziani (PTB – PR)

10:25 Padre Ton (PT – RO)

10:50 Gabriel Guimarães (PT – MG)

11:15 Pedro Uczai (PT – SC)

11:40 Mendonça Filho (DEM – PE)

27 2ª-feira 15:00 Ronaldo Nogueira (PTB – RS)

15:25 Luis Carlos Heinze (PP – RS)

15:50 Dudimar Paxiuba (PSDB – PA)

16:15 Ribamar Alves (PSB – MA)

16:40 Leonardo Picciani (PMDB –  RJ)

28 3ª-feira 15:00 Danilo Forte (PMDB – CE)

15:25 Nice Lobão (PSD – MA)

29 4ª-feira 15:00 Sarney Filho (PV – MA)

15:25 Otavio Leite (PSDB – RJ)

30 5ª-feira 15:00 Roberto Santiago (PSD – SP)

15:25 Zeca Dirceu (PT – PR)

31 6ª-feira 10:00 Benedita da Silva (PT – RJ)

10:25 Arlindo Chinaglia (PT– SP)

10:50 Andre Vargas (PT – PR)

11:15 Alfredo Kaefer (PSDB – PR)

11:40 Vicente Selistre (PSB – RS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.042/12 – Do Sr. Zé Geraldo – 
que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.504, de 30 de 
novembro de 1964 – Estatuto da Terra”. 
RELATOR: Deputado ASSIS DO COUTO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 2.947/11 –  Do Sr. Domingos Du-
tra – que “dispõe sobre a anistia de dívidas oriundas 
de operações de crédito rural do PRONAF e de dívi-
das provenientes de operações de Crédito Fundiário 
contratadas nos estados atingidos por enchentes no 
período de 2009 a 2011”. 
RELATOR: Deputado NILSON LEITÃO. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-12 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 409/11 –  Do Sr. Dr. Ubiali – que 
“modifica os arts. 7º, 9º, 16 e 20 da Lei nº 7.827, de 
27 de setembro de 1989, alterada pela Lei nº 10.177, 
de 12 de janeiro de 2001”. 
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO. 
PROJETO DE LEI Nº 4.038/12 – Do Sr. Amauri Tei-
xeira – que “estabelece a obrigatoriedade de repasses 
automáticos de recursos da União aos Estados, Dis-
trito Federal e Municípios para a execução de ações 
locais para recuperação das áreas atingidas por de-
sastre natural”. 
RELATOR: Deputado WILSON FILHO. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 3-8-2012) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 7.342/10 – Do Senado Fede-
ral – Renato Casagrande – (PLS 245/2007) – que 
“acrescenta § 5º ao art. 68 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, para determinar ao Titular do Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Naturais a utilização 
da internet para a remessa, ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), do registro dos óbitos men-
salmente ocorridos”. (Apensados: PL 920/2011 e 
PL 3914/2012) 
RELATOR: Deputado PAULO FOLETTO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.906/12 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “acrescenta inciso ao art. 70 da Lei nº 9.472, de 
16 de julho de 1997, para coibir a diferença abusiva de 
preços e tarifas entre os planos de serviço pré-pagos 
e pós-pagos de telefonia”. 
RELATOR: Deputado ELIENE LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.919/12 – Dos Srs. João Ananias 
e Chico Lopes – que “altera a Lei nº 12.485, de 12 de 
setembro de 2011, que “Dispõe sobre a comunicação 

audiovisual de acesso condicionado”, disciplinando a 
aplicação de sanções às prestadoras dos serviços de 
televisão por assinatura”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 09h 

A – Consulta: 
CONSULTA Nº 26/12 – Da Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Controle – que “consulta solicitan-
do orientação à Mesa a respeito de fornecimento de 
cópias de documentos de origem externa recebidos 
em atendimento à requisição desta Comissão, decor-
rentes de aprovação de proposição pelo Colegiado 
deste órgão”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
PARECER: pelos seguintes entendimentos: 1º) se os 
documentos são de origem externa, a Câmara dos 
Deputados não deve fornecer cópias, que devem ser 
buscadas nas fontes primárias, desde que os conteú-
dos estejam incluídos nas exceções previstas na Lei 
de Acesso à Informação; 2º) que pedidos de cópias 
de documentos não devem ser dirigidos diretamente 
aos Presidentes de Comissões, mas à Mesa Diretora 
da Casa, a quem caberá decidir sobre a conveniência 
e a oportunidade do fornecimento de informações em 
cada caso concreto. 
Vista ao Deputado Francisco Escórcio, em 19/06/2012. 

B – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 85/12 – Do Sr. Marcos Rogério – 
(PL 6928/2002) – que “requer que esta Comissão reali-
ze Audiência Pública para debater o PL nº 6.928/2002, 
que cria o Estatuto para o exercício da Democracia 
Participativa, regulamentando a execução do disposto 
nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição Federal”. 

REQUERIMENTO Nº 87/12 – Do Sr. Arthur Oliveira 
Maia – que “requer a realização de Audiência Pública 
para discutir o papel e os limites normativos das agên-
cias reguladoras no Brasil”. 

REQUERIMENTO Nº 88/12 – Do Sr. João Campos – 
(PL 1184/2003) – que “requer a realização de Audiência 
Pública para debater o Projeto de Lei n.º 1.184/2003, 
que define normas para realização de inseminação 
artificial e fertilização “in vitro”; proibindo a gestação 
de substituição (barriga de aluguel) e os experimentos 
de clonagem radical”. 

REQUERIMENTO Nº 89/12 – Do Sr. Alessandro Molon 
– que “requer a realização de audiência pública Co-
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missão de Constituição, Justiça e Cidadania destinada 
a debater o aperfeiçoamento da governança dos 34 
Tribunais de Contas do Brasil, de forma a assegurar 
a observância, uniforme, dos padrões estabelecidos 
pelas normas nacionais e internacionais de auditoria 
governamental”. 

REQUERIMENTO Nº 90/12 – Do Sr. Walter Tosta – (PL 
523/2011) – que “requer a realização de Audiência Pú-
blica para debater o Projeto de Lei Nº 523, de 2011”. 

C – Redações Finais: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 149/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2804/2011) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Trindadense de Cultura e 
Comunicação Social a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Trindade do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ESCÓRCIO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 151/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2807/2011) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Cultural de 
Floriano Peixoto a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Floriano Peixoto, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ESCÓRCIO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 152/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2808/2011) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de 
Canudos do Vale a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Canudos do Vale, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ESCÓRCIO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 165/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2830/2011) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Novaboavistense de Ra-
diodifusão Comunitária a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária no Município de Nova Boa Vista, 
Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ESCÓRCIO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 204/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2898/2011) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Rádio FM Cidade 
de Mogi Guaçu Ltda., para explorar serviço de radiodi-

fusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ESCÓRCIO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 295/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2844/2011) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural Projeção e Vida DF e 
Entorno a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Guará I, Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ESCÓRCIO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 449/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2651/2011) – que “aprova o ato que 
renova a concessão originalmente outorgada à Rádio 
Aparecida Ltda. e posteriormente transferida à Funda-
ção Nossa Senhora Aparecida para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, no Município 
de Aparecida, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ESCÓRCIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.526/03 – Do Sr. Vicentinho – 
que “proíbe a aquisição de veículos de procedência 
estrangeira pelos órgãos públicos governamentais das 
esferas federal, estadual e municipal” e UMA EMENDA 
DE REDAÇÃO. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ESCÓRCIO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.228/04 – Do Sr. Lincoln Porte-
la – que “dispõe sobre as diretrizes gerais da política 
pública para promoção da cultura de paz e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ESCÓRCIO. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGENTE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 563/12 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 48/2012) – que “aprova o texto do 
Acordo para a Constituição da Academia Internacional 
contra a Corrupção como Organização Internacional, 
celebrado em Viena, em 2 de setembro de 2010, e 
assinado pelo Brasil em 22 de dezembro de 2010”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 580/12 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 44/2012) – que “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 Auferi-
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das por Membro de Tripulação de Aeronave Operada 
em Tráfego Internacional, assinado em Brasília, em 2 
de setembro de 2010”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 98/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2631/2011) – que “aprova o ato 
que declara perempta a concessão outorgada à Rádio 
Canavieiro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média no Município de União dos Pal-
mares, Estado do Alagoas”. 
RELATOR: Deputado RENAN FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 99/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2632/2011) – que “aprova o ato 
que declara perempta a concessão outorgada à Rádio 
Difusora Itápolis Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média no Município de Itápolis, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.656/10 – Do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – (PLS 289/2005) – que “altera 
os arts. 18 e 26 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro 
de 1995, que “dispõe sobre partidos políticos, regula-
menta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição 
Federal”, para dispor sobre o tempo de filiação parti-
dária para concorrer a cargo eletivo e sobre a perda 
de mandato para o mandatário que deixar o partido”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Pedro Uczai, em 16/11/2011. 
O Deputado Onofre Santo Agostini apresentou voto 
em separado em 24/05/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 1.646/11 – Do Sr. Manato – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei nº 9.096, de 19 
de setembro de 1995, determinando que a responsa-
bilidade exclusiva pelo ato seja do dirigente partidário 
da esfera da federação que o praticou”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Bonifácio de Andrada, em 06/06/2012. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11/11 – Do Sr. Domin-
gos Dutra – que “altera o art. 86 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, instituindo a obrigatorie-
dade de inserção de uma cota mínima de proposi-
ções de iniciativa parlamentar na Ordem do Dia das 
sessões”. (Apensados: PRC 95/2011, PRC 104/2011 
e PRC 127/2012) 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
pela rejeição do PRC 95/2011, do PRC 104/2011 e do 
PRC 127/2012, apensados. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45/11 – Do Sr. Eduar-
do Azeredo – que “acrescenta capítulo ao Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados para dispor sobre 
tramitação de tratado, acordo ou ato internacional”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
substitutivo, e pela rejeição da Emenda de Plenário. 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 99/11 
– Do Sr. João Campos – que “acrescenta ao art. 103, 
da Constituição Federal, o inciso X, que dispõe sobre 
a capacidade postulatória das Associações Religiosas 
para propor ação de inconstitucionalidade e ação de-
claratória de constitucionalidade de leis ou atos nor-
mativos, perante a Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

E – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.932/10 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2410/2010) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Videomaker do Brasil a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 84/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2475/2010) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Atendi-
mento Social e Assistencial Marcondense a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão comunitária no Município de 
Alfredo Marcondes, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 186/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2862/2011) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Desenvolvimento Comunitário dos 
Moradores de Ipueiras a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária no Município de Ipueiras, no Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 237/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2220/2010) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Vale do 
Rio Tietê Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias, no Município de José Boni-
fácio, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 273/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2875/2011) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Fundação Bra-
sil 2000 para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 377/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2616/2011) – que “aprova o ato 
que outorga concessão à SBC – Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média no Município de Primavera, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado DUDIMAR PAXIUBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 384/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 2722/2011) – que “aprova o ato 
que outorga permissão ao Sistema Torre de Comunica-
ção Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Palmeira 
d’’Oeste, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado DELEGADO PROTÓGENES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 453/11 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 2790/2011) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Beneficente Cultural e Comunitá-
ria Viva Mosqueiro a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária no Município de Belém, Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado DUDIMAR PAXIUBA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 616/12 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 119/2012) – que “aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à TV Ômega Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 617/12 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 120/2012) – que “aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à TV Ômega Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 618/12 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 121/2012) – que “aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à TV Ômega Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
no Município de Fortaleza, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 619/12 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 122/2012) – que “aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à TV Ômega Ltda 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, no Município de Recife, Estado de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 620/12 – 
Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática – (TVR 123/2012) – que “aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à TV Ômega Ltda para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, no 
Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
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PROJETO DE LEI Nº 7.802/10 – Do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – (PLS 251/2007) – que “altera o 
art. 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para 
incluir, entre as competências do Conselho Delibera-
tivo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), a 
definição de critérios para a utilização de recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para a qua-
lificação dos profissionais dos órgãos de segurança 
pública e dos profissionais da educação básica”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 7.822/10 – Do Senado Fede-
ral – Valdir Raupp – (PLS 59/2003) – que “acrescenta 
parágrafo único ao art. 95 da Lei nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, para dispor sobre o Juizado Espe-
cial Itinerante”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ESCÓRCIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.180/11 – Do Senado Federal – 
Serys Slhessarenko – (PLS 128/2010) – que “confere 
ao Município de Sorriso, no Estado de Mato Grosso, 
o título de Capital Nacional do Agronegócio”. 
RELATOR: Deputado VALTENIR PEREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.988/08 – Do Sr. Chico Lopes – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 4º da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.079/08 – Do Sr. Chico Lopes 
– que “estabelece obrigatoriedade de divulgação de 
normas de segurança no transporte terrestre e aqua-
viário de passageiros”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Subs-
titutivo da Comissão de Viação e Transportes. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 24/04/2012. O De-
putado Evandro Milhomen apresentou declaração de 
voto, em 16/05/2012.

PROJETO DE LEI Nº 4.530/08 – Do Sr. Mauro Maria-
ni – que “altera a redação do inciso XX do art. 19 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a 
expedição da permissão internaçional para conduzir 
veículo”. 
RELATOR: Deputado DR. GRILO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Viação e Transportes. 

PROJETO DE LEI Nº 6.953/10 – Do Sr. Sandro Mabel 
– que “institui o Dia Nacional do Administrador”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ESCÓRCIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 7.191/10 – Do Sr. Dr. Ubiali – 
que “regula o exercício da atividade de condução de 
veículos de emergência”. (Apensados: PL 7895/2010 
e PL 611/2011) 
RELATOR: Deputado FRANCISCO ARAÚJO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
co, com subemenda, da Emenda da Comissão de 
Finanças e Tributação e do PL 611/2011, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 118/11 – Do Sr. Hugo Leal – que 
“altera a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que 
estabelece normas para a concessão de assistência 
judiciária aos necessitados”. (Apensados: PL 540/2011 
e PL 717/2011 (Apensado: PL 2528/2011 (Apensado: 
PL 2646/2011))) 
RELATOR: Deputado PASTOR MARCO FELICIANO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 540/2011, do PL 717/2011, do PL 2528/2011 e do 
PL 2646/2011, apensados, com substitutivo. 
A Deputada Bruna Furlan apresentou voto em sepa-
rado em 11/04/2012. 

PROJETO DE LEI Nº 1.023/11 – Do Sr. Esperidião 
Amin – que “altera a Lei nº 9.277, de 10 de maio de 
1996, para dispor sobre a cobrança de pedágio”. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.025/11 – Do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “dispõe sobre o exercício da 
profissão de Físico e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emendas, e da Emenda 
apresentada nesta Comissão, com subemenda. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.794/11 – Do Sr. Danilo Forte 
– que “inclui no Calendário Turístico Nacional a “Cami-
nhada com Maria”, realizada no dia 15 de agosto de 
cada ano, do Santuário de Nossa Senhora da Assun-
ção na Barra do Ceará até a Catedral Metropolitana 
de Fortaleza”. 
RELATOR: Deputado ARTHUR OLIVEIRA MAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

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. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.172/11 – Do Sr. Nelson Bor-
nier – que “confere ao Município de Nova Iguaçu, Es-
tado do Rio de Janeiro, o título de “Capital Nacional 
dos Cosméticos””. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 3-8-2012) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 7.507/10 – Do Senado Federal 
– Cristovam Buarque – (PLS 185/2008) – que “acres-
centa § 7º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para obrigar a exibição de filmes de 
produção nacional nas escolas de educação básica”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-8-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 78/11 – Do Sr. Duarte Nogueira – 
que “acrescenta dispositivo ao art. 87 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre semáforos”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 2.300/96 – Do Sr. Jair Bolso-
naro – que “suprime o inciso VI do art. 28 e altera o 
inciso II do art. 30 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 
1994, que “dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB””. (Apensa-
dos: PL 926/1999 (Apensado: PL 5850/2001 (Apen-
sado: PL 2790/2011)), PL 3755/1997, PL 4529/1998, 
PL 1373/2003, PL 4913/2005, PL 5518/2005 (Apen-
sado: PL 2748/2011), PL 5551/2005, PL 5242/2009, 
PL 5412/2009, PL 6597/2009, PL 6675/2009 e PL 
3198/2012) 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. 

PROJETO DE LEI Nº 7.807/10 – Do Senado Federal 
– João Alberto Souza – (PLS 166/2006) – que “altera 
o art. 914 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil), para impor ao endossante a obrigação 
de cumprimento da prestação constante do título por 
ele endossado”. 
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.966/10 – Do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 215/2009) – que “altera o § 1º 
do art. 1.516 e o art. 1.532 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil), para ampliar os prazos 
para o registro civil do casamento religioso e de efi-
cácia do certificado de habilitação para o casamento”. 
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.139/12 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “permite ao terceiro prejudicado intentar 
ação diretamente contra o segurador”. 
RELATOR: Deputado CÂNDIDO VACCAREZZA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.465/12 – Do Sr. Fabio Trad 
– que “estabelece prioridade de tramitação para os 
processos penais relativos aos crimes que menciona”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MELO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.867/12 – Do Sr. Walter Feldman 
– que “dá nova redação ao art. 56 da Lei nº 6.015, 31 
de dezembro de 1973, que dispõe sobre os Registros 
Públicos e outras providências, para autorizar a alte-
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ração do prenome ao maior civil, até a data em que 
completar 22 (vinte e dois) anos de idade”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ NUNES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.041/12 – Do Sr. Zé Geraldo – 
que “altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, 
que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e 
os procedimentos a elas pertinentes”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.044/12 – Do Sr. Giovani Cherini 
– que “altera o art. 2º da Lei nº 6.858, de 24 de novem-
bro de 1980, para substituir a OTN por indexador atual”. 
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 2.339/03 – Do Sr. Sandro Ma-
bel – que “determina a inclusão de procedimentos de 
primeiros socorros na grade curricular dos cursos de 
formação de soldados das polícias militares”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.506/09 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera a redação do § 1º do art. 148 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a for-
mação de condutores”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 138/11 – Do Sr. Weliton Prado 
– que “dispõe sobre normas de segurança e de ma-
nutenção em brinquedos dos parques infantis locali-
zados em estabelecimentos de educação infantil e de 
ensino fundamental”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 375/11 – Da Sra. Manuela D’ávila 
– que “dispõe sobre a proibição da exigência do número 
mínimo de créditos “Grade Fechada” para a efetivação 
ou continuidade da matrícula nos estabelecimentos de 
ensino superior”. 
RELATOR: Deputado ESPERIDIÃO AMIN. 

PROJETO DE LEI Nº 1.027/11 – Do Sr. Roberto Brit-
to – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.142/11 – Do Senado Fede-
ral – Fátima Cleide – (PLS 235/2010) – que “altera 
a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, para 
incluir os cursos de formação de profissionais da 
educação em nível médio e superior entre os obje-
tivos dos Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 7.509/10 – Do Senado Federal 
– Inácio Arruda – (PLS 559/2009) – que “institui o ano 
de 2010 como “Ano Nacional Rachel de Queiroz””. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 4.670/04 – Da Sra. Neyde Apa-
recida – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, incluindo a 
obrigatoriedade da inscrição do vocábulo BRASIL nas 
placas dos veículos registrados no Território Nacional”. 
(Apensado: PL 6333/2005) 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 346/07 – Do Sr. Eduardo Sciarra 
– que “dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de 
Cadastro para o Programa de Reforma Agrária – SIN-
PRA, do Conselho Deliberativo de Gestão do Sistema 
Nacional de Cadastro para o Programa de Reforma 
Agrária – GESINPRA e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL 647/2007) 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.588/10 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “altera os arts. 4º e 468 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para considerar como servi-
ço efetivo o comparecimento obrigatório a cursos e 
eventos estipulados pelo empregador e estabelecer 
contrapartidas exigíveis do empregado”. 
RELATOR: Deputado DÉCIO LIMA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 3.031/11 – Do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “altera o art. 62 da Lei 9.099/95 que “Dis-
põe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais”, 
para incluir o princípio da simplicidade”. 
RELATOR: Deputado FABIO TRAD. 
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 3-8-2012) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.893/12 – Do Sr. Geraldo Thadeu 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de advertência 
sobre os riscos do consumo excessivo de cloreto de 
sódio nas embalagens e recipientes que especifica”. 
RELATORA: Deputada LAURIETE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.970/12 – Do Sr. Severino Ni-
nho – que “acrescenta parágrafo ao art. 36 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre 
a proteção ao consumidor e dá outras providências”, 
para estabelecer que toda publicidade distribuída de 
forma avulsa deverá trazer identificação do anunciante 
e da gráfica responsável pela impressão do material”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.078/12 – Do Sr. Giroto – que 
“obriga os estabelecimentos que comercializem termi-
nais de telefonia ou procedam à sua ativação a dispor 
de exemplares da regulamentação aplicável ao serviço”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 190/11 – Do Sr. Weliton Prado 
– que “obriga a prestadora do serviço de banda lar-
ga a justificar por escrito ao solicitante o motivo da 
impossibilidade de instalação do serviço no endere-
ço solicitado”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.861/12 – Do Sr. Rogério Peni-
nha Mendonça – que “dispõe sobre o pagamento de 
multa relativa à infração de consumo diretamente ao 
consumidor”. 
RELATOR: Deputado ELI CORREA FILHO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 373/11 – Da Sra. Manuela 
D’ávila – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as 

embalagens de medicamentos conterem tampa de 
segurança”. 
RELATOR: Deputado CHICO LOPES. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.299/07 – Do Sr. Márcio Fran-
ça – que “estabelece programa de certificação para 
o etanol e a participação governamental sobre a sua 
produção”. (Apensados: PL 1943/2007 e PL 1040/2011) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BALHMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.988/12 – Do Sr. Celso Maldaner 
– que “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”. 
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.440/11 – Do Senado Federal 
– Rodrigo Rollemberg – (PLS 116/2011) – que “altera 
a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que “regu-
lamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá ou-
tras providências”, para determinar que a elaboração 
do plano diretor seja orientada por carta geotécnica”. 
(Apensado: PL 2441/2011) 
RELATOR: Deputado LEOPOLDO MEYER. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.733/09 – Do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – que “altera, com vistas a fomentar 
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a utilização da energia solar, a Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para instituir diretriz 
a ser observada pelos Municípios, e a Lei nº 4.380, de 
21 de agosto de 1964, para condicionar a obtenção 
de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH)”. (Apensados: PL 7678/2006 (Apen-
sados: PL 1484/2007, PL 1724/2007 e PL 3173/2008), 
PL 6250/2009 (Apensado: PL 242/2011), PL 7231/2010 
e PL 1859/2011 (Apensado: PL 2952/2011)) 
RELATOR: Deputado ARNALDO JARDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 3.790/12 – Do Sr. Jonas Doni-
zette – que “institui o Fundo de Custeio da Ampliação 
das Áreas Verdes Arborizadas Urbanas e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 3.178/12 – Do Sr. Edson Pi-
menta – que “estabelece os requisitos de seguran-
ça, higiene, conforto operacional e infraestrutura 
a serem atendidos pelos terminais rodoviários de 
passageiros, nos termos que menciona, e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.279/09 – Do Sr. Carlos Zarat-
tini – que “autoriza o Poder Executivo criar o Instituto 
Superior de Energia e Inovação Tecnológica, na Região 
Metropolitana da Baixada Santista, no Estado de São 
Paulo, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 

PROJETO DE LEI Nº 872/11 – Do Sr. Luiz Noé – que 
“denomina “Policial Rodoviário Federal Ricardo Henri-
que Moreira” o viaduto localizado no quilômetro 300, da 
BR-116, em Guaíba, no Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado AUDIFAX. 

PROJETO DE LEI Nº 1.622/11 – Do Sr. Miriquinho 
Batista – que “institui a Residência em Enfermagem e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.719/11 – Do Sr. Renzo Braz 
– que “passa a ser denominado “Viaduto Durval José 
Moreira” o viaduto localizado no Km 674 da BR-116, 
no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.981/11 – Do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “estabelece os procedimentos e critérios 
de que trata o artigo primeiro do Acordo de admissão 
de títulos e graus universitários para o exercício de 
atividades acadêmicas nos estados partes do MER-
COSUL promulgado pelo Decreto nº 5.518, de 2005, 
relativos aos títulos de pós-graduação e unicamente 
para o exercício de atividades de docência e pesqui-
sa nas instituições de ensino superior no Brasil e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.204/11 – Do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a criação da Universidade Federal 
do Oeste da Bahia – UFOBA, por desmembramento 
da Universidade Federal da Bahia – UFBA, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.324/11 – Do Sr. Ronaldo Be-
nedet – que “denomina Ponte “Anita Garibaldi” a ponte 
que será construída na travessia da Lagoa da Cabe-
çuda e do Canal Laranjeira da duplicação da BR-101/
Sul, no Município de Laguna – SC”. 
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.964/11 – Do Sr. Gilmar Macha-
do – que “denomina “Viaduto Antonio Sene Trebeschi” 
o viaduto a ser instalado no quilômetro 38,7km da BR-
050, no perímetro urbano do município de Araguari, 
Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO ROBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.102/12 – Do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “denomina “Rodovia José Pereira Alvarez” 
o trecho da BR-287, entre as cidades de São Borja e 
Santiago, e “Rodovia José Francisco Gorski” na exten-
são da BR-287, entre as cidades de Santiago e Santa 
Maria, no estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.127/12 – Do Sr. Onyx Loren-
zoni – que “denomina “Ponte da Legalidade” a ponte 
a ser construída sobre o Lago Guaíba, ligando o local 
denominado Saco da Alemoa à Rua Dona Teodora, no 
bairro Humaitá, na cidade de Porto Alegre, capital do 
Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO PENINHA MENDON-
ÇA. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.150/12 – Do Sr. Vitor Penido 
– que “denomina “Rodovia Deputado Hugo Aguiar” a 
rodovia BR-352, no Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.381/12 – Do Sr. Paulo Piau – 
que “denomina “Rodovia Deputado José Felippe da 
Silva” o trecho da BR-146 que liga os Municípios de 
Guaxupé e Passos, em Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.514/12 – Do Sr. William Dib – 
que “institui a semana nacional de ações públicas e 
sociais no campo da Síndrome de Down e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada MARA GABRILLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.629/12 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “altera a Lei nº 10.457, de 14 de maio de 2002, 
substituindo a expressão “Dia do Bacharel em Turismo” 
por “Dia Nacional do Turismólogo e dos Profissionais 
do Turismo””. 
RELATORA: Deputada TELMA PINHEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.683/12 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “inscreve o nome de Jovita Alves Feitosa 
no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado MIRIQUINHO BATISTA. 
PROJETO DE LEI Nº 3.684/12 – Da Sra. Sandra Ro-
sado – que “inscreve o nome de Clara Felipa Camarão 
no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.819/12 – Do Sr. Giovani Cherini 
– que “declara o Município de Soledade – RS, “Capital 
Nacional das Pedras Preciosas””. 
RELATOR: Deputado LUIZ NOÉ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.866/12 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “dispõe sobre a proibição de cobrança, pelas 
instituições educacionais, de taxas de emissão e regis-
tro de diplomas e outros documentos comprobatórios 
acadêmicos e escolares”. (Apensado: PL 4068/2012) 
RELATOR: Deputado WALDENOR PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.931/12 – Do Sr. Osmar Serra-
glio – que “confere ao Município de Castro, no Esta-
do do Paraná, o título de “Capital Nacional do Leite””. 
RELATOR: Deputado ANGELO VANHONI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.939/12 – Do Sr. Dr. Grilo – que 
“institui a semana nacional de prevenção ao câncer bucal”. 
RELATOR: Deputado DR. JORGE SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.940/12 – Da Sra. Professora 
Dorinha Seabra Rezende – que “acrescenta inciso ao 
art. 70 da Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para inserir, 
como despesa de manutenção e desenvolvimento do 

ensino, aquela realizada com atividades curriculares 
complementares”. 
RELATOR: Deputado GABRIEL CHALITA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.961/12 – Do Sr. Ronaldo Be-
nedet – que “confere ao Município de São Joaquim, 
no Estado de Santa Catarina, o título de “Capital Na-
cional da Maçã””. 
RELATOR: Deputado JORGINHO MELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.968/12 – Do Sr. Marco Tebaldi 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da realização 
do teste de avaliação ortopédica da coluna “teste do 
minuto”, em toda rede de ensino pública ou privada, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MIRIQUINHO BATISTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.992/12 – Da Sra. Aline Corrêa 
– que “estabelece cota mínima para a contratação obri-
gatória de artistas de baixa renda e de artistas idosos 
de baixa renda nas produções audiovisuais financiadas 
por recursos públicos”. 
RELATOR: Deputado STEPAN NERCESSIAN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.005/12 – Da Sra. Erika Kokay 
– que “institui a Semana Nacional dos Contadores de 
História”. 
RELATOR: Deputado TIRIRICA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.025/12 – Do Sr. Márcio Ma-
rinho – que “proíbe a exigência de substituição dos 
livros didáticos por tablets nas instituições de ensino 
fundamental, médio e superior”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 

PROJETO DE LEI Nº 4.085/12 – Do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezem-
bro de 1991, que dispõe sobre “restabelecer princípios 
da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, instituindo o 
Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC e 
dá outras providências.”” 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 5.319/09 – Do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – que “altera a Lei nº 5.700, de 
1º de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a 
apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá outras pro-
vidências”. (Apensados: PL 2887/2008, PL 1177/2011 
e PL 1481/2011) 
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.381/11 – Da Sra. Professora Do-
rinha Seabra Rezende – que “acrescenta §§ 7º e 8º à Lei 
nº 10.880, de 9 de junho de 2004, que institui o Programa 
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Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE e o 
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Aten-
dimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre 
o repasse de recursos financeiros do Programa Brasil 
Alfabetizado, altera o art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.088/12 – Do Senado Federal 
– Paulo Bauer – (PLS 415/2011) – que “dispõe sobre 
critérios e diretrizes a serem observados no âmbito 
dos programas federais de seleção, aquisição e dis-
tribuição de material didático-escolar para a educação 
básica”. (Apensados: PL 2460/2011 e PL 3881/2012) 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 563/11 – Do Sr. Lindomar Gar-
çon – que “dispõe sobre a garantia de cursos profis-
sionalizantes e estágios a adolescentes residentes em 
orfanatos e/ou abrigos”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ 

(DIA 3-8-2012) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 1/11 – Dos Srs. Maurício Ran-
ds e Weliton Prado – que “modifica os arts. 41, 43 e 
51 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que trata 
das licitações e contratos da Administração Pública, 
para o fim de estabelecer que a fase de habilitação 
nas licitações ocorrerá depois da fase de apreciação 
das propostas apresentadas, bem como para prever 
punição administrativa ao licitante de má-fé na hipótese 
que especifica, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 2.233/07 – Do Sr. Cristiano Ma-
theus – que “altera o art. 4º da Lei nº 11.345, de 14 de 
setembro de 2006, para ampliar os parcelamentos de 
débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
das entidades sem fins econômicos para trezentas e ses-
senta prestações mensais”. (Apensado: PL 3592/2008) 
RELATOR: Deputado TONINHO PINHEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.238/08 – Do Senado Federal – 
Sérgio Zambiasi – (PLS 604/2007) – que “altera a Lei 
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para incluir, no 
art. 18, § 3º, alínea “c”, a doação e patrocínio para a 
música regional”. (Apensado: PL 2948/2008) 
RELATOR: Deputado FERNANDO COELHO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.321/08 – Do Sr. Afonso Hamm 
– que “altera a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, 
criando condições de incentivo para o desenvolvimento 
da Faixa de Fronteira da região sul”. 
RELATOR: Deputado MANOEL JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 6.633/09 – Do Sr. Carlos Bran-
dão – que “dispõe sobre a incidência de Imposto de 
Exportação sobre minério de ferro”. 
RELATOR: Deputado OTONIEL LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.418/10 – Do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 154/2009) – que “autoriza 
o Poder Executivo a criar o Fundo Nacional de Reuti-
lização de Água (Funreágua)”. 
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN. 

PROJETO DE LEI Nº 7.517/10 – Da Sra. Janete Rocha 
Pietá – que “dispõe sobre a concessão de bolsas de 
estudo integrais para estudantes de cursos de idiomas 
e de informática, cuja renda familiar mensal per capi-
ta não exceda o valor de até 1 (um) salário-mínimo”. 
RELATOR: Deputado VAZ DE LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.685/11 – Do Sr. Eros Biondini 
– que “autoriza transferência, a título de contribuição 
de capital, mediante celebração de convênios entre a 
União e as Associações de Proteção e Assistência aos 
Condenados – APACs, em atenção ao disposto no §6º 
do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 

PROJETO DE LEI Nº 1.842/11 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “dispõe sobre a revogação da Lei nº 10.336, de 
19 de dezembro de 2001, que instituiu a CIDE Com-
bustíveis e também de diversos dispositivos legais que 
tratam da tributação dos combustíveis pela contribui-
ções sociais para o Pis/Pasep e Cofins”. 
RELATOR: Deputado JERÔNIMO GOERGEN. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.084/12 – Do Senado Federal 
– João Tenório – (PLS 189/2010) – que “altera a Lei nº 
12.340, de 1º de dezembro de 2010, para definir fonte 
de recursos para o Fundo Especial para Calamidades 
Públicas (Funcap), e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.428/12 – Da Sra. Erika Kokay 
– que “altera o art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985, que “disciplina a ação civil pública de respon-
sabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras 
providências”, o art. 79-A da Lei nº 9.605, de 12 de fe-
vereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, e 
o art. 214 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
“dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado MÁRIO FEITOZA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.544/12 – Do Sr. Tiririca – que 
“concede isenção do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) incidente sobre veículos de utilização 
nas atividades circenses, na forma que estabelece”. 
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.646/12 – Do Sr. Diego Andrade 
– que “isenta do Imposto de Importação e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados incidentes na impor-
tação de motocicletas de competição, sem similares 
nacionais”. 
RELATOR: Deputado AELTON FREITAS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.779/12 – Do Sr. Hugo Leal – 
que “institui o Programa Nacional de Financiamento de 
Projetos de Infraestrutura (PRONFIPI) como fonte de 
recursos para financiamento de obras de infraestrutura 
para os Estados participantes de Programa de Apoio 
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados com 
base na regularidade no pagamento da dívida dos Es-
tados com a União”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.818/12 – Do Sr. Raul Lima – 
que “altera a redação do Decreto-Lei nº 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, da Lei nº 7.965, de 22 de dezem-
bro de 1989, da Lei nº 8.210, de 19 de julho de 1991, 
da Lei nº 8.256, de 25 de novembro de 1991 e da Lei 
nº 8.857, de 8 de março de 1994, para incluir os veí-
culos de uso misto (de passageiros e de carga) entre 
os produtos beneficiados com os incentivos fiscais da 
Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SETIM. 

PROJETO DE LEI Nº 3.824/12 – Do Sr. Eduardo da 
Fonte – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 9.250, 
de 1995, que alterou a legislação do Imposto de Ren-
da das Pessoas Físicas, para permitir a dedução das 
despesas com o IPTU e o IPVA na determinação da 
base de cálculo do IRPF”. 
RELATOR: Deputado LUIZ PITIMAN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.837/12 – Do Sr. Dr. Grilo – que 
“acrescenta parágrafo ao art. 46 da Lei nº 8.906, de 4 
de julho de 1994, para isentar de contribuições para a 
Ordem dos Advogados do Brasil os estagiários e ad-
vogados até dezoito meses da graduação no bacha-
relado em Direito”. 
RELATOR: Deputado ANDRE MOURA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.865/12 – Do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “altera a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, para que passe a figurar como competência 
do Banco Central do Brasil a expressão “perseguir a 
estabilidade do poder de compra da moeda, garantir que 
o sistema financeiro seja sólido e eficiente e estimular 
o crescimento econômico e a geração de empregos””. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.909/12 – Do Sr. Rogério Car-
valho – que “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”. 
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU. 

PROJETO DE LEI Nº 3.957/12 – Do Sr. Onofre Santo 
Agostini – que “dispõe sobre a restituição do Impos-
to Sobre Produtos Industrializados (IPI) às pessoas 
físicas estrangeiras não residentes no Brasil quando 
da aquisição de mercadorias brasileiras no território 
nacional”. 
RELATOR: Deputado REINHOLD STEPHANES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.965/12 – Do Sr. Felipe Bor-
nier – que “concede isenção do IPI – Imposto sobre 
Produtos Industrializados às bicicletas classificadas 
na posição 87.12 da Nomenclatura Comum do Mer-
cosul– NCM”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.978/12 – Do Sr. Francisco 
Floriano – que “dispõe sobre a isenção para as pes-
soas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
legalmente qualificadas como Organizações na So-
ciedade Civil de Interesse Público, do pagamento de 
tarifas bancárias”. 
RELATOR: Deputado ANDRE VARGAS. 
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B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 
PROJETO DE LEI Nº 1.332/03 – Do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “dispõe sobre as atribuições e competências 
comuns das Guardas Municipais do Brasil. Regulamenta 
e disciplina a constituição, atuação e manutenção das 
Guardas Civis Municipais como Órgãos de Segurança 
Pública em todo o Território Nacional e dá outras pro-
vidências”. (Apensados: PL 2857/2004 (Apensados: 
PL 6665/2006 e PL 4896/2009), PL 3854/2004, PL 
5959/2005 (Apensado: PL 6810/2006), PL 7284/2006, 
PL 1017/2007, PL 3969/2008, PL 4821/2009 e PL 
7937/2010 (Apensado: PL 201/2011)) 
RELATOR: Deputado AFONSO FLORENCE. 

PROJETO DE LEI Nº 2.886/08 – Do Sr. João Dado – 
que “altera as Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de 
julho de 1991, para instituir o pecúlio para os aposen-
tados que retornarem a exercer atividade sujeita ao 
Regime Geral de Previdência Social”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.979/09 – Do Sr. Mauro Nazif 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.856, de 1º de 
março de 1.994, a fim de dispor sobre o piso salarial dos 
profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.484/10 – Da Sra. Sueli Vidigal – 
que “institui a Semana Nacional de Combate às Drogas”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 

PROJETO DE LEI Nº 378/11 – Da Sra. Rebecca Gar-
cia – que “dá nova redação ao § 1º do art. 2º da 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 MANOEL JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 380/11 – Da Sra. Rebecca Garcia 
– que “dispõe sobre a concessão de seguro-desemprego 
ao agricultor familiar rural e/ou extrativista que tenha suas 
terras inundadas por ocasião de enchentes sazonais”. 
RELATOR: Deputado ZEQUINHA MARINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 757/11 – Da Sra. Jandira Feghali 
– que “institui o Cultura Viva – Programa Nacional de 
Cultura, Educação e Cidadania, estabelece normas 
para seu funcionamento, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 1378/2011) 
RELATOR: Deputado OSMAR JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.517/11 – Do Ministério Público 
da União – que “dispõe sobre as Carreiras dos Servido-
res do Conselho Nacional do Ministério Público, fixa os 
valores de sua remuneração, e dá outras providências”. 

RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.250/12 – Do Senado Federal 
– Lindbergh Farias – (PLS 27/2011) – que “altera a Lei 
nº 11.977, de 7 de julho de 2009, para assegurar aos 
Municípios a faculdade de direcionar integralmente as 
ações do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 
ao atendimento de famílias residentes em áreas de 
risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas”. 
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 57/11 – Do Sr. Luiz Carlos Hauly 
– que “proíbe a realização de apostas em evento de 
natureza esportiva pela rede mundial de computadores 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JÚNIOR COIMBRA. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-8-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 3.674/12 – Do Sr. Otavio Leite 
– que “cria incentivos para a abertura e funcionamen-
to da “Primeira Empresa”, da “Primeira Empresa para 
Economia Verde”, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCO TEBALDI. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 2.562/11 – Do Sr. Irajá Abreu 
– que “dispõe sobre incentivos fiscais à utilização da 
energia solar em residências e empreendimentos”. 
(Apensados: PL 3097/2012 (Apensado: PL 3422/2012) 
e PL 3623/2012) 
RELATOR: Deputado ÂNGELO AGNOLIN. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.092/12 – Da Sra. Sueli Vidigal 
– que “altera a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, 
para estabelecer uma indenização mínima de vinte 
por cento do valor da terra nua no caso da instituição 
de servidão administrativa para a implantação de linha 
de transmissão ou de distribuição de energia elétrica 
em área rural”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.980/12 – Do Sr. Cândido Vac-
carezza – que “dispõe sobre a gratuidade do traslado 
de cadáveres ou restos mortais de brasileiro nato ou 
naturalizado, reconhecidamente pobre, falecido no 
exterior”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.032/12 – Do Sr. Hugo Napo-
leão – que “autoriza a criação da Escola de Marinha 
Mercante do Piauí”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO GADELHA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

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

PROJETO DE LEI Nº 2.292/11 – Do Sr. Gean Lou-
reiro – que “regula as ações de Polícia Administrativa 
exercida pelas Polícias Militares no exercício da Polícia 
Ostensiva e da Preservação da Ordem Pública, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 3-8-2012) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 454/11 – Da Sra. Andreia Zito 
– que “altera a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 
2007, que institui o Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – PRONASCI, a fim de incluir 
os agentes das guardas portuárias e agentes de vi-
gilância das instituições federais de ensino, no rol 
das categorias profissionais beneficiárias da “Bolsa-
-Formação””. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.408/12 – Da Sra. Erika Kokay – 
que “aumenta para trinta por cento o percentual de policiais 
militares femininos na Polícia Militar do Distrito Federal”. 
RELATORA: Deputada KEIKO OTA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES‑
TA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 2.282/11 – Do Sr. Nelson Bor-
nier – que “torna obrigatório a utilização de detectores 
de metal nos estádios de futebol que especifica e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE LEITE. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES‑
TA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 84/11 – Do Sr. Weliton Prado – 
que “altera a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, 
incluindo os profissionais que trabalhem com socioedu-
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cação de adolescentes como beneficiários do Projeto 
Bolsa-Formação”. (Apensado: PL 1392/2011) 
RELATOR: Deputado PASTOR EURICO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.131/02 – Do Sr. Lincoln Por-
tela – que “altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, no que se refere aos instrumentos do crime”. 
RELATOR: Deputado ENIO BACCI. 
PROJETO DE LEI Nº 3.860/12 – Do Sr. Gilmar Macha-
do – que “esta Lei altera a Lei nº 9.454, de 7 de abril de 
1997, definindo regras gerais para o funcionamento do 
Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
AVALIAR OS AVANÇOS E DESAFIOS DAS  
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA  

ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM NOSSO PAÍS 

LOCAL: Anexo II, Plenário 07 
HORÁRIO: 10h 

A – Reunião Deliberativa: 
Apreciação do Plano de Trabalho. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 3-8-2012) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 2.439/11 – Do Sr. Gean Lourei-
ro – que “altera o art. 2º da Lei nº 11.096, de 13 de 
janeiro de 2005, que institui o Programa Universidade 
para Todos – PROUNI, regula a atuação de entidades 
beneficentes de assistência social no ensino superior; 
altera a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá ou-
tras providências”. 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-8-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 1.638/11 – Do Senado Fede-
ral – Gleisi Hoffman – (PLS 81/2011) – que “altera 
a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor 
sobre o período de carência para a concessão do 
benefício da aposentadoria por idade para as do-
nas de casa de baixa renda previsto no § 13 do art. 
201 da Constituição Federal, e dá outras providên-
cias”. (Apensados: PL 294/2011, PL 3082/2012 e 
PL 3594/2012) 
RELATORA: Deputada ÍRIS DE ARAÚJO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.800/12 – Do Sr. Reguffe – que 
“acrescenta o inciso XX ao caput do art. 181 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para proibir o estaciona-
mento em locais privativos de pessoas portadoras de 
deficiência física e de pessoas idosas”. (Apensados: 
PL 3971/2012 e PL 4168/2012) 
RELATORA: Deputada ROSINHA DA ADEFAL. 

PROJETO DE LEI Nº 64/07 – Do Sr. Vanderlei Macris 
– que “cria o Índice Nacional de Responsabilidade So-
cial – INRS e o Cadastro Nacional de Inadimplentes 
Sociais – CNIS”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.350/07 – Do Sr. Felipe Bornier 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da vacinação 
contra hepatites A e B e campanha educativa para a 
Hepatite C” (Apensado: PL 2099/2011) 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.613/07 – Do Sr. Pepe Vargas – 
que “estabelece normas básicas para o funcionamento 
de estabelecimentos que prestam atendimento integral 
institucional a idosos como Asilos, Casas de Repouso, 
Clínicas Geriátricas e congêneres e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL 7946/2010) 
RELATOR: Deputado ROBERTO DE LUCENA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.634/07 – Do Sr. Valtenir Pe-
reira – que “dispõe sobre a implantação do Sistema 
Nacional de Cadastro da Saúde a ser utilizado no ar-
mazenamento e gerenciamento, on line, dos registros 
clínicos dos pacientes”. (Apensados: PL 3154/2008 e 
PL 5263/2009) 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE ROSO. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.083/08 – Do Sr. Takayama – 
que “dispõe sobre o pronto atendimento de saúde em 
eventos públicos e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ROSANE FERREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.698/09 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “acrescenta o termo ‘’e inclusive, também, para 
a obtenção da aposentadoria por idade’’ ao final do 
art. 28 da Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998”. 
(Apensado: PL 6098/2009) 
RELATORA: Deputada JÔ MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 6.521/09 – Do Sr. João Dado 
– que “institui nas escolas públicas programa de edu-
cação para prevenção dos cânceres de mama e de 
colo do útero”. 
RELATORA: Deputada CARMEN ZANOTTO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.684/09 – Do Senado Federal 
– Magno Malta – (PLS 271/2007) – que “acrescenta 
dispositivo à Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 
para suspender a exigibilidade de cumprimento, pelas 
comunidades terapêuticas de atenção e reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas, das con-
dições que especifica”. 
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.717/09 – Do Senado Federal – 
Mauro Miranda – (PLS 210/2002) – que “altera a Lei nº 
9.313, de 13 de novembro de 1996, que “dispõe sobre a 
distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do 
HIV e doentes de AIDS”, para incluir o benefício do forneci-
mento de leite em pó para os filhos de mães portadoras do 
HIV ou doentes de AIDS”. (Apensado: PL 3445/2008 (Apen-
sados: PL 4467/2008, PL 4461/2008 e PL 5752/2009)) 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.083/11 – Do Sr. Manato – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sa-
las de apoio à amamentação em órgãos e entidades 
públicas federais e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.115/11 – Do Sr. André Dias 
– que “estabelece a obrigatoriedade da adoção de le-
genda em filmes, programas de televisão, séries, tele-
novelas e peças teatrais cuja produção tenha sido finan-
ciada ou patrocinada com o uso de recursos públicos”. 
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.021/11 – Do Sr. Rubens Bue-
no – que “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 Ser-
viços de Tecnologia da Informação – REPES, o Re-
gime 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.”” 
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.079/11 – Do Senado Federal 
– Waldemir Moka – (PLS 465/2011) – que “altera os 
arts. 20 e 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
para instituir isenção da contribuição destinada à Se-
guridade Social nos casos de contratação realizada 
conforme a política de reinserção social prevista no 
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
(Sisnad)”. (Apensado: PL 3227/2012) 
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.441/12 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “estende aos planos de benefícios de 
entidades fechadas o regime tributário aplicável aos 
planos de benefícios de entidades abertas”. 
RELATOR: Deputado ELEUSES PAIVA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.651/12 – Do Sr. Fábio Faria – 
que “dá nova redação ao art. 21 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, para dispor sobre a contribuição 
previdenciária do cortador de pedra artesanal”. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.767/12 – Do Sr. Luis Tibé – que 
“dá nova redação ao art. 126 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991; Revoga o seu § 3º e introduz novos 
parágrafos”. 
RELATOR: Deputado DANILO FORTE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.781/12 – Do Sr. Ângelo Agno-
lin – que “altera a Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 
2001, para tornar obrigatória a utilização da modalidade 
pregão eletrônico nas licitações para aquisição de bens 
ou contratação de serviços comuns na área da saúde”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.783/12 – Do Sr. Paulo Maga-
lhães – que “dispõe sobre a criação do Programa Na-
cional de Apoio à Saúde do Atleta – PNASA”. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.805/12 – Do Senado Federal 
– Lúcia Vânia – (PLS 553/2011) – que “acrescenta pa-
rágrafo único ao art. 26 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, que “dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras providências”, para 
conceder aos portadores de xeroderma pigmentoso 
isenção de carência para a concessão de auxílio-do-
ença e aposentadoria por invalidez”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.812/12 – Da Sra. Teresa Su-
rita – que “altera os arts. 26 e 59 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e dá outras provi-
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dências, para dispensar de carência a concessão de 
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, em caso 
de doenças decorrentes da gravidez”. 
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.817/12 – Do Sr. Francisco Flo-
riano – que “institui a avaliação anual de saúde para 
motoristas de ônibus e de cooperativas de vans e táxis 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NEILTON MULIM. 

PROJETO DE LEI Nº 3.830/12 – Do Sr. Ademir Camilo 
– que “dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados incidente sobre veículos adqui-
ridos por aposentados e pensionistas, nas condições 
que determina”. 
RELATOR: Deputado DR. PAULO CÉSAR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.843/12 – Do Sr. Edmar Arru-
da – que “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”. 
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.844/12 – Do Sr. Roberto de 
Lucena – que “altera o art. 124 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.875/12 – Do Sr. Manato – que 
“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”. 
RELATOR: Deputado MARCUS PESTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.908/12 – Do Sr. Rogério Carva-
lho – que “acrescenta o Inciso XXXII ao art. 24 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e altera o art. 3º da 
Lei nº 10.972, de 2 de dezembro de 2004, permitindo 
a dispensa de licitação para aquisição de homoderiva-
dos pelo Sistema Único de Saúde – SUS”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO BRITO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.938/12 – Do Sr. Manato – que 
“dispõe sobre a dispensa da família do doador de ór-
gãos de pagamento ao serviço funerário de taxas, 
emolumentos e tarifas devidas em razão da realiza-
ção de funeral”. 
RELATOR: Deputado CHICO D’ANGELO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.956/12 – Do Senado Federal– 
Papaléo Paes – que “altera a Lei nº 6.360, de 23 de 
setembro de 1976, para dispor sobre a impressão do 

número do lote e das datas de fabricação e de valida-
de de medicamentos”. 
RELATOR: Deputado MANDETTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.974/12 – Do Sr. Manoel Junior 
– que “dá nova redação ao art. 406 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para conferir à Justi-
ça do Trabalho a competência para autorizar o menor 
a desenvolver trabalho artístico”. 
RELATORA: Deputada BENEDITA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.997/12 – Do Senado Federal 
– Rodrigo Rollemberg – (PLS 279/2011) – que “altera 
as Leis nº 8.212 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para incluir o catador de material reciclável como se-
gurado especial da Previdência Social”. (Apensado: 
PL 295/2011) 
RELATORA: Deputada ERIKA KOKAY. 

PROJETO DE LEI Nº 4.022/12 – Do Sr. Sebastião Bala 
Rocha – que “altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto 
de 2011, para incluir no Regime Diferenciado de Con-
tratações Públicas – RDC a contratação de obras e 
a aquisição de equipamentos e insumos para a área 
de saúde”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE ROSO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 1.579/07 – Da Sra. Jusmari 
Oliveira – que “altera a Lei nº 10.836, de 09 de ja-
neiro de 2004, que “cria o Programa Bolsa Famí-
lia e dá outras providências”, para dispor sobre o 
Programa de Assistência às Adolescentes Gestan-
tes”. (Apensados: PL 1685/2007 (Apensados: PL 
2192/2007 e PL 5865/2009), PL 1839/2007 (Apen-
sados: PL 6312/2009, PL 1528/2011, PL 6509/2009 
e PL 6881/2010), PL 5691/2009 (Apensado: PL 
1409/2011) e PL 3520/2008) 
RELATORA: Deputada TERESA SURITA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.991/08 – Do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
para acrescentar § 7º ao art. 55, a fim de conceder aos 
templos religiosos a isenção das contribuições desti-
nadas à seguridade social”. (Apensado: PL 3045/2011) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.857/09 – Da Sra. Sueli Vidigal – 
que “autoriza o Poder Executivo Federal, em articulação 
com os municípios sedes das regiões administrativas, 
a criar clínicas públicas para dependentes químicos de 
álcool e drogas”. (Apensado: PL 6644/2009 (Apensado: 
PL 7704/2010 (Apensado: PL 623/2011))) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 487/11 – Do Senado Federal – 
Paulo Paim – (PLS 526/2007) – que “modifica a Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre 
a manutenção da qualidade de segurado do Regime 
Geral de Previdência Social daquele que contar com 
180 (cento e oitenta) contribuições mensais, para fim 
de concessão do benefício de pensão por morte”. 
(Apensados: PL 2218/2011 e PL 3156/2012) 
RELATOR: Deputado ANTONIO BRITO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 4.569/08 – Do Senado Federal 
– Marcelo Crivella – (PLS 417/2007) – que “”Altera 
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências, para obrigar entidades a 
terem, em seus quadros, pessoal capacitado para 
reconhecer e reportar maus-tratos de crianças e 
adolescentes””. (Apensados: PL 6362/2009 e PL 
800/2011) 
RELATOR: Deputado VITOR PAULO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.145/11 – Do Sr. Carlos Be-
zerra – que “acrescenta o art. 392-B à Consolidação 
das Leis do Trabalho, para dispor sobre a licença 
maternidade das mulheres que trabalham em equi-
pagens das embarcações de marinha mercante, de 
navegação fluvial e lacustre, de tráfego nos portos 
e de pesca”. 
RELATORA: Deputada TERESA SURITA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.195/12 – Do Sr. Júlio Campos 
– que “acrescenta dispositivos à Lei n.º 8.842, de 4 de 
janeiro de 1994, que “dispõe sobre a política nacional 
do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá ou-
tras providências””. 
RELATOR: Deputado VITOR PAULO. 

COMISSÃO DE TRABALHO,  
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema:
“Discutir e propor solução emergencial a premente 
escassez de marítimos e fluviários para tripular em-
barcações de bandeira brasileira”. 
(Requerimentos nºs 121/2012-CVT e 115/2012– CTASP).

EXPOSITORES:
MÁRIO LIMA JÚNIOR – Secretário Executivo da Se-
cretaria de Portos da Presidência da República;
VICE-ALMIRANTE ILQUES BARBOSA JUNIOR – Di-
retor de Portos e Costas da Marinha do Brasil;
MÁRCIO MATEUS DE MACEDO – Gerente de Fisca-
lização da Navegação da Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários – ANTAQ;
AGENOR CESAR JUNQUEIRA LEITE – Diretor de 
Transporte Marítimo da Petrobras Transportes S.A. – 
TRANSPETRO;
BRUNO BASTOS LIMA ROCHA – Presidente do Sin-
dicato Nacional das Empresas de Navegação Maríti-
ma – SYNDARMA; e
SEVERINO ALMEIDA FILHO – Presidente do Sindicato 
Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante – SINDMAR.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.132/12 – Do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 92/2006) – que “acrescenta § 
3º ao art. 12 da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 
para dispor sobre a responsabilidade subsidiária da 
empresa tomadora ou cliente quanto às obrigações 
trabalhistas”. (Apensado: PL 6363/2005 (Apensados: 
PL 3436/2012, PL 3498/2012 e PL 3785/2012)) 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.310/00 – Do Sr. Euler Morais – 
que “modifica a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
a fim de possibilitar o saque do saldo da conta vincu-
lada do FGTS para tratamento de saúde de parentes 
em 1º grau do titular acometidos da AIDS”. (Apen-
sados: PL 3334/2000, PL 3361/2000, PL 3371/2000 
(Apensado: PL 1079/2011), PL 3394/2000 (Apen-
sado: PL 653/2011), PL 4159/2001, PL 4977/2001, 
PL 4938/2001, PL 2194/2003, PL 2926/2004, PL 
4095/2004, PL 4578/2004, PL 4800/2005 (Apensa-
do: PL 4879/2005), PL 4935/2005, PL 6086/2005, PL 
7653/2006, PL 1593/2007 (Apensados: PL 5098/2009 
e PL 1695/2011), PL 2172/2007, PL 3345/2008 e PL 
8017/2010) 
RELATOR: Deputado VILALBA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.269/12 – Do Senado Fede-
ral– Marisa Serrano – (PLS 211/2010) – que “altera a 
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para conceder 
seguro-desemprego aos músicos e artistas e técnicos 
em espetáculos de diversões”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.361/12 – Do Sr. Pedro Uczai – 
que “altera a Lei nº 12.023, de 27 de agosto de 2009”. 
RELATOR: Deputado LAERCIO OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.368/12 – Do Sr. Paulo Foletto – 
que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para 
dispor sobre a margem de preferência para uniformes 
militares produzidos no território nacional”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.448/12 – Da Sra. Elcione Bar-
balho – que “torna obrigatória a aquisição de veículos 
nacionais para os órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta da União”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

PROJETO DE LEI Nº 3.496/12 – Do Sr. Wandenkolk Gon-
çalves – que “autoriza o Poder Executivo a criar o Colégio 
Militar de Conceição do Araguaia, no Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.499/12 – Do Sr. Rogério Peni-
nha Mendonça – que “altera o Decreto-lei nº 227, de 
28 de fevereiro de 1967”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.501/12 – Do Sr. Eliene Lima 
– que “acrescenta o Art. 177-A à Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei n.º 
5.452, de 1º de maio de 1943, para estabelecer norma 
de medicina do trabalho, em face de condição climá-
tica adversa”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 3.528/12 – Do Senado Federal – 
Valdir Raupp – (PLS 61/2006) – que “altera o parágrafo 
único do art. 9º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, que “regula o Programa do Seguro-Desemprego, 
o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT), e dá outras providências”, para modificar 
o direito ao abono salarial, no caso de beneficiários 
integrantes do Fundo de Participação PIS/Pasep”. 
(Apensado: PL 2711/2007 (Apensado: PL 2983/2008)) 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.587/12 – Do Sr. Izalci – que 
“acrescenta o art. 5º à Lei nº 6.530, de 12 de maio de 
1978, para criar a Caixa de Assistência dos Corretores 
de Imóveis (CACI)”. 
RELATOR: Deputado EFRAIM FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.634/12 – Do Sr. Luiz Pitiman – 
que “altera o parágrafo único do art. 36 da Lei nº 5.194 
de 24 de dezembro de 1966, que “Regula o exercício 
das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-
-Agrônomo, e dá outras providências”, a fim de excluir 
a expressão “proveniente da arrecadação de multas””. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.639/12 – Do Sr. Rogério Car-
valho – que “altera a Lei 11.079, de 30 de dezembro 
de 2004, que “institui normas gerais para licitação e 
contratação de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública”, para permitir o ingresso da en-
tidade financiadora como concessionária, diretamente 
ou através de outra sociedade de propósito específico 
financiada, até a plena realização do contrato de execu-
ção de obra pública ou continuidade do serviço público”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.640/12 – Do Sr. Rogério Car-
valho – que “altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro 
de 2004, que “institui normas gerais para licitação e 
contratação de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública”, para determinar que a previ-
são do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de 
alteração unilateral do contrato, atos da Administração 
ou por fatos imprevistos ou imprevisíveis não poderão 
deslocar o ônus para os usuários”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.662/12 – Do Senado Federal 
– Itamar Franco – (PLS 220/2011) – que “acrescenta 
inciso X ao art. 473 da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para permitir que o empregado 
deixe de comparecer ao trabalho por até 8 (oito) ho-
ras, para submeter-se a provas de concurso público”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.670/12 – Do Sr. Pedro Uczai – 
que “autoriza o Poder Executivo a instituir o Campus 
Universitário de São Miguel do Oeste da Universidade 
Federal da Fronteira Sul – UFFS”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE ROSO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.671/12 – Do Sr. Pedro Uczai – 
que “autoriza o Poder Executivo a instituir o Campus 
Universitário de Concórdia da Universidade Federal 
da Fronteira Sul – UFFS”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.677/12 – Do Sr. Glauber Bra-
ga – que “garante o pagamento de adicional de insa-
lubridade para os trabalhadores de estabelecimento 
fabricante de produtos derivados do tabaco ou nos 
quais seja permitido o fumo”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.718/12 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “altera o art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de Cus-
teio da Seguridade Social, para excluir a incidência de 
contribuição para a seguridade social sobre o aviso 
prévio indenizado”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.726/12 – Do Sr. Jose Stédile – 
que “regulamenta o exercício da profissão de Técnico 
de Segurança do Trânsito”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.733/12 – Do Sr. Luiz Couto – 
que “estabelece a obrigatoriedade de instalação de te-
lões em Praça Pública nos municípios com população 
entre 20 mil e 100 mil habitantes para transmissão dos 
trabalhos do Poder Legislativo Federal”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
PROJETO DE LEI Nº 3.771/12 – Do Sr. Jorge Boeira 
– que “dispõe sobre a política de valorização de longo 
prazo do salário mínimo”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.806/12 – Do Sr. Policarpo – que 
“concede anistia aos servidores do Superior Tribunal 
de Justiça que participaram de greve ou movimento 
reivindicatório realizados pelo sindicato de sua cate-
goria, de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 
2011”. (Apensado: PL 3807/2012) 
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.851/12 – Do Sr. Lucio Vieira 
Lima – que “dispõe sobre a obrigatoriedade da Admi-
nistração Pública, direta e indireta, de realizar licitação 
para a escolha da instituição financeira administradora 
dos depósitos relativos à folha de pagamento dos seus 
agentes públicos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.891/12 – Do Sr. Lelo Coimbra 
– que “dispõe sobre a isenção de foros, laudêmios, ta-
xas, cotas, aluguéis e multas nos terrenos de marinha 
para maiores de sessenta anos”. 
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.928/12 – Do Sr. Hugo Motta 
– que “dispõe sobre a extinção da obrigatoriedade de 
que contratos de concessão contenham cláusula de 
reajuste de tarifas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.946/12 – Da Sra. Jandira Fe-
ghali e outros – que “altera a Lei nº 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004 para permitir aquisição de produto 
ou processo inovador gerados por meio de políticas 
de fomento à pesquisa e desenvolvimento e inovação 
tecnológica”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.982/12 – Do Sr. Andre Mou-
ra – que “fixa o piso salarial nacional dos radialistas”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.994/12 – Do Sr. Ângelo Ag-
nolin – que “autoriza o Poder Executivo a criar Escola 
Técnica Federal no município de Tocantinópolis, no 
Estado do Tocantins”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.999/12 – Do Senado Federal 
– Lindbergh Faria – (PLS 506/2011) – que “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”. 
(Apensado: PL 1667/2011) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.001/12 – Do Senado Federal 
– Valdir Raupp – (PLS 637/2011) – que “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”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.010/12 – Do Sr. André Fi-
gueiredo – que “altera a Lei nº 10.820, de 17 de 
dezembro de 2003, que “dispõe sobre a autorização 
para desconto de prestações em folha de paga-
mento, e dá outras providências”, acrescentando-
-lhe dispositivos”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 



27728 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2012

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 1.301/11 – Do Sr. Padre Ton – 
que “altera a redação do art. 7º da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.953/11 – Do Sr. Reinaldo Azam-
buja – que “altera a redação do cabeço do art. 1 º ; do 
art. 10 e do Inciso I do art. 12 e acrescenta o Inciso VI 
ao art. 37, da Lei nº 8.934 de 18 de novembro de 1994, 
que “Dispõe sobre o registro Público de Empresas Mer-
cantis e Atividades Afins e da outras providências””. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.205/11 – Do Poder Executivo 
– que “cria cargos de Especialista em Infraestrutura 
Sênior, cargos das carreiras de Analista de Infraestru-
tura, de Especialista em Meio Ambiente e de Analista 
de Comércio Exterior, cargos nos quadros de pessoal 
da Superintendência da Zona Franca de Manaus, da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Depar-
tamento de Polícia Rodoviária Federal, cargos em co-
missão, funções gratificadas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.322/11 – Do Sr. João Dado – 
que “atualiza a redação da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, na parte que dispõe sobre os órgãos da 
Justiça do Trabalho, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.750/11 – Do Sr. Andre Moura 
– que “fixa piso salarial nacional dos médicos”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 329/11 – Do Sr. Hugo Leal – que 
“altera o caput do art. 396 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para assegurar à empregada o 
direito a dois períodos de descanso de meia hora cada 
um, durante a jornada de trabalho, para amamentar ou 
cuidar de seu filho até que este complete seis meses”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 726/11 – Do Sr. Lourival Men-
des – que “autoriza o Poder Executivo a criar Colégio 
Militar nas cidades que específica”. 
RELATOR: Deputado AUGUSTO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 939/11 – Da Sra. Luci Choina-
cki – que “altera dispositivos da Lei nº 8.315, de 23 de 
dezembro de 1991 e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL. 

PROJETO DE LEI Nº 1.083/11 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “estende ao catador de marisco e à marisqueira 
o recebimento do seguro-desemprego, concedido ao 
pescador profissional artesanal, conforme o disposto 
na Lei nº 10.779, de 2003”. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.087/11 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “dispõe sobre o pagamento de adicional de in-
salubridade aos pescadores profissionais e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MARINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.120/11 – Do Sr. Mauro Nazif 
– que “fixa os valores das anuidades e multas por vio-
lação da ética no âmbito dos Conselhos de Enferma-
gem e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANDREIA ZITO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.354/11 – Do Sr. Roberto 
de Lucena – que “altera inciso III do art. 2º da Lei 
nº 10.779 de 25 de novembro de 2003 que dispõe 
sobre a concessão do benefício de seguro desem-
prego, durante o período de defeso, ao pescador 
profissional que exerce a atividade pesqueira de 
forma artesanal”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 2.476/11 – Do Sr. José Guima-
rães – que “indica ao Poder Executivo a criação dos 
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará, nos Municípios de Itapipoca, 
Acopiara, Boa Viagem, Paracuru, Maranguape e Ho-
rizonte no Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 

PROJETO DE LEI Nº 2.526/11 – Do Sr. Romero Ro-
drigues – que “dá nova redação ao § 3º do art. 322 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor 
sobre o pagamento de verbas rescisórias ao profes-
sor dispensado sem justa causa ao fim do ano letivo”. 
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.547/11 – Do Sr. Gean Loureiro 
– que “altera redação do art. 9º, da Medida Provisória 
nº 2.220, de 04 de setembro de 2001, que “Dispõe so-
bre a concessão de uso especial de que trata o § 1º do 
art. 183 da Constituição, cria o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Urbano e dá outras providências””. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 



Agosto de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 27729 

PROJETO DE LEI Nº 2.569/11 – Do Sr. Carlos Roberto 
– que “autoriza a União a doar ao Município de Guaru-
lhos no Estado de São Paulo o imóvel que especifica”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.580/11 – Do Sr. Márcio Macêdo 
– que “dá nova redação à Lei nº 11.284, de 2 de março 
de 2006, para garantir a contratação e a manutenção 
no emprego de mulheres nas empresas que exploram 
concessões florestais”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.676/11 – Do Sr. Rogério Carva-
lho – que “dispõe sobre a criação de vagas de trabalho 
como condicionantes para participação em programas 
de benefícios fiscais e subvenções econômicas previs-
tos na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.851/11 – Do Sr. Luciano Castro 
– que “acrescenta artigo ao Decreto-Lei n.º 5.452, de 
1º de maio de 1943, que aprovou a Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, para fixar prazo de validade 
de apresentação de certificado de conclusão de curso 
para fins de contratação”. 
RELATOR: Deputado WALNEY ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.918/11 – Da Sra. Erika Kokay 
– que “dispõe sobre o exercício da profissão de ope-
rador de piscinas”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.961/11 – Do Sr. Walney Rocha 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar Escola Técni-
ca Federal do Petróleo e do Gás Natural, no município 
de Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 3.044/11 – Do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “altera a redação do §2º do art. 9º da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990, para facultar a utilização 
dos recursos do FGTS para financiar a construção de 
templos religiosos”. 
RELATOR: Deputado PAULO PEREIRA DA SILVA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.053/11 – Do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “dispõe sobre a Regulamentação da Pro-
fissão de Modelo de Passarela”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.058/11 – Do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “altera a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro 
de 1998, que “Dispõe sobre o serviço voluntário e dá 
outras providências””. 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.158/12 – Do Sr. Paulo Abi-Ackel 
– que “altera a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008”. 
RELATOR: Deputado SABINO CASTELO BRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.168/12 – Do Sr. Manato – que “esta 
lei estabelece a exigência de reconhecimento de firma para 
validade de laudos médicos nos casos que especifica”. 
RELATOR: Deputado MAURO NAZIF. 

PROJETO DE LEI Nº 3.204/12 – Do Sr. Eliseu Padilha 
– que “regulamenta o exercício das atividades de Ioga”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.265/12 – Do Senado Federal – 
Sérgio Zambiasi – (PLS 322/2010) – que “altera a Lei nº 
6.533, de 24 de maio de 1978, para dispor sobre a regu-
lamentação das profissões de DJ ou Profissional de Ca-
bine de Som DJ (disc jockey) e Produtor DJ (disc jockey)”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.922/07 – Do Sr. Cleber Verde 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 57 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO MARINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.439/09 – Do Sr. Mauro Nazif 
– que “dispõe sobre o piso salarial do Nutricionista”. 
(Apensado: PL 6375/2009) 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

PROJETO DE LEI Nº 6.248/09 – Da Sra. Andreia Zito 
– que “altera a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 
2008, para acrescentar o artigo 13-A, dispondo sobre 
a vacância dos cargos de Reitor ou Diretor-Geral do 
Campus dos Institutos Federais de Educação Ciência e 
Tecnologia, por aposentadoria voluntária ou compulsória, 
pela renúncia e pela destituição ou vacância do cargo”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.592/12 – Do Senado Federal 
– Paulo Paim – (PLS 115/2007) – que “dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da profissão do comer-
ciário”. (Apensado: PL 6406/2009) 
RELATOR: Deputado EUDES XAVIER. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 634/11 – Do Sr. Roberto de Lu-
cena – que “dispõe sobre a vedação da concessão de 
patrocínio a eventos que impliquem em atos de abuso, 
maus-tratos, ferimento, mutilação ou sacrifício, bem 
como qualquer outro tipo de sofrimento a animais”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTIAGO. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.754/11 – Do Sr. Luciano Cas-
tro – que “altera a denominação da categoria funcional 
de Papiloscopista Policial para Perito Papiloscopista”. 
RELATORA: Deputada FLÁVIA MORAIS. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 8-8-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 2.993/11 – Do Sr. Aguinaldo Ri-
beiro – que “dá nova redação aos arts. 84 e 85 da Lei 
nº 9.615, de 24 de março de 1998, que “Institui normas 
gerais sobre desportos””. 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.075/12 – Do Sr. Onofre San-
to Agostini – que “acrescenta-se o art. 26-A à Lei nº 
12.663, de 5 de junho de 2012, que dispõe sobre as 
medidas relativas à Copa das Confederações FIFA 
de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão 
realizadas no Brasil”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CANDIDO. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO  
DA COMISSÃO DE TRABALHO,  

DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 09 
HORÁRIO: 10h 

A – Audiência Pública: 

Tema:
“Discutir e propor solução emergencial a premente 
escassez de marítimos e fluviários para tripular em-
barcações de bandeira brasileira”. 
(Requerimentos nºs 121/2012-CVT e 115/2012– 
CTASP).
EXPOSITORES:
MÁRIO LIMA JÚNIOR – Secretário Executivo da Se-
cretaria de Portos da Presidência da República;

VICE-ALMIRANTE ILQUES BARBOSA JUNIOR – Di-
retor de Portos e Costas da Marinha do Brasil;
MÁRCIO MATEUS DE MACEDO – Gerente de Fisca-
lização da Navegação da Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários – ANTAQ;
AGENOR CESAR JUNQUEIRA LEITE – Diretor de 
Transporte Marítimo da Petrobras Transportes S.A. – 
TRANSPETRO;
BRUNO BASTOS LIMA ROCHA – Presidente do Sin-
dicato Nacional das Empresas de Navegação Maríti-
ma – SYNDARMA; e
SEVERINO ALMEIDA FILHO – Presidente do Sindicato 
Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante – SINDMAR.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 7-8-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 5.525/09 – Do Sr. Beto Albuquer-
que – que “dispõe sobre o Plano Nacional de Redução 
de Mortes e Lesões no Trânsito”. 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 6.857/10 – Do Sr. Carlos Zarattini 
– que “altera os arts. 7º, 21, 54, 231, 257, 280 e 320 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB”. (Apensado: PL 2877/2011) 
RELATOR: Deputado HUGO LEAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.023/11 – Do Sr. Pedro Uczai – 
que “denomina Marcelino Chiarello a Rodovia BR-282, 
trecho de acesso a Chapecó” 
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 6-8-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 2.953/11 – Do Sr. Zequinha 
Marinho – que “inclui no Anexo da Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-12 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.049/12 – Do Sr. Davi Alves 
Silva Júnior – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o aviso 
de vencimento da Carteira Nacional de Habilitação e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.051/12 – Do Sr. Walney Rocha 
– que “dispõe sobre a transparência na arrecadação 
com a cobrança de pedágio pelas concessionárias que 
administram rodovias federais”. 
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-12 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE‑
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 
PROJETO DE LEI Nº 1.120/11 – Do Sr. Laercio 
Oliveira – que “altera o art. 280 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para determinar que a infra-
ção de trânsito não será comprovada por lombada 
eletrônica”. 
RELATOR: Deputado LÁZARO BOTELHO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.915/11 – Do Sr. Carlos Bezer-
ra – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre os veículos de condução 
coletiva de escolares”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO QUINTÃO. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI  

Nº 1.572, DE 2011, DO SR. VICENTE CANDIDO, 
QUE “INSTITUI O CÓDIGO COMERCIAL” 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (80 SESSÕES) 

DECURSO: 42ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-12 
* prazo prorrogado Ad Referendum pelo Presidente 

Projetos de Lei (Art. 205, §4º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.572/11 – Do Sr. Vicente Can-
dido – que “institui o Código Comercial”. 
RELATOR GERAL: Deputado PAES LANDIM. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,  
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (15 DIAS) 

Decurso: 9º dia
Último Dia: 8-8-2012

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO e Relatório 
apresentado ao Aviso 16/2011-CN, que “Encaminha ao 
Congresso Nacional, conforme dispõe o art. 71, inciso 
I, da Constituição Federal, o Relatório e sua síntese, 
sobre as Contas do Presidente da República, acom-
panhados de Votos e do Parecer Prévio Conclusivo, 
referentes ao exercício de 2010.”
RELATOR: Senador MOZARILDO CAVALCANTI

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES 
EM 1-8-2012: 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural: 
PROJETO DE LEI Nº 4.119/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.124/2012 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 
PROJETO DE LEI Nº 2.093/2011 
PROJETO DE LEI Nº 4.107/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.133/2012 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 587/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 588/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 589/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 590/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 591/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 592/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 593/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 594/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 595/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 596/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 597/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 598/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 599/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 600/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 601/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 602/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 603/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 607/2012 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 608/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 609/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 610/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 611/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 612/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 613/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 614/2012 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 615/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.105/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.114/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.117/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.128/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.163/2012 

Comissão de Defesa do Consumidor: 
PROJETO DE LEI Nº 4.108/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.111/2012 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 
PROJETO DE LEI Nº 4.122/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.123/2012 

Comissão de Desenvolvimento Urbano: 
PROJETO DE LEI Nº 4.102/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.109/2012 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 4.103/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.104/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.106/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.125/2012 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 
PROJETO DE LEI Nº 4.120/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.140/2012 

Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE LEI Nº 7.104/2010 
PROJETO DE LEI Nº 7.211/2010 
PROJETO DE LEI Nº 1.057/2011 
PROJETO DE LEI Nº 2.459/2011 
PROJETO DE LEI Nº 3.569/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.121/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.134/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.135/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.136/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.137/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.138/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.168/2012 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 4.113/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.115/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.131/2012 

Comissão de Viação e Transportes: 
PROJETO DE LEI Nº 4.116/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.126/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.127/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.130/2012 
PROJETO DE LEI Nº 4.149/2012 

(Encerra‑se a sessão às 19 horas e 24 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELA SRA. 
DEPUTADA JANETE ROCHA PIETÁ NO PE-
RÍODO DESTINADO AO PEQUENO EXPE-
DIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMA-
RA DOS DEPUTADOS Nº 79, REALIZADA EM 
12 DE ABRIL DE 2012 – RETIRADO PELA 
ORADORA PARA REVISÃO:

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ (PT-SP. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Deputada Carmen Zanotto, ontem, também eu me pro-
nunciei a favor das 30 horas e pelo fim desta greve de 
fome. Nós temos que parlamentar, convencer, e não 
será uma greve de fome que vai resolver o problema 
de várias PECs e de vários projetos de lei que estão 
parados nesta Casa.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu gostaria 
de dar ampla divulgação ao Dia do Obstetra, que trata 
do acompanhamento das grávidas. E, ao falar nessa 
questão, eu, como Deputada, tomo esta tribuna para 
defender e aplaudir a decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral em relação à antecipação terapêutica do parto 
do feto anencefálico.

A menina Vitória não tem anencefalia. Infelizmen-
te, não vai dar tempo de esclarecer o que é anence-
falia, mas é uma anomalia que consiste na ausência 
parcial do encéfalo. E, portanto, a futura criança não 
terá condição de respirar, de se mover, e não viverá 
mais do que 1 a 3 horas depois do parto. Nós sabe-
mos que a mulher pode decidir por continuar com a 
gestação, se assim o quiser. Mas aquelas que não 
quiserem preparar o caixão do próprio filho terão o 
direito de assim o fazer.

Concluo, Sr. Presidente, parabenizando a Presi-
denta Dilma Rousseff pelo lançamento, hoje, do Minha 
Casa, Minha Vida 2, com a presença de mais de 2.500 
Prefeitos das cidades com menos de 50 mil habitantes. 
E, com isso, todo o provo brasileiro terá um lar.

Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu espero que 
nossos Deputados e Deputadas participem desta luta.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHA‑
DOS PELA ORADORA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje é o 
Dia do Obstetra. Por essa razão eu quero parabeni-
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zar os/as obstetras, profissionais que se dedicam ao 
acompanhamento de mulheres grávidas durante a 
gestação, parto e pós parto. 

Muitos consideram o/a médico/a obstetra o médi-
co da mulher, pois ele é responsável pelas orientações 
relacionadas à sua saúde. 

As suas funções compreendem conselhos pré-
-gestacionais e acompanhamento da saúde do feto, o 
que permite identificar anormalidades precocemente 
e possibilita intervenções terapêuticas ainda no útero.

Parabenizo os atuais profissionais e os que futura-
mente ingressarão no mundo do trabalho, em especial 
os professores e estudantes do curso de obstetrícia 
na minha cidade, Guarulhos.

Como Deputada, eu apoio a decisão do Supre-
mo Tribunal Federal ao julgar favorável a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 54, 
que discute a possibilidade da antecipação terapêutica 
do parto de feto anencéfalo.

Nesse sentido, é importante esclarecer toda a 
sociedade sobre o caso da menina Vitória, uma linda 
menininha, porém com uma diferença crucial: ela não 
tem o rosto. Ela possui a síndrome de Treacher Collins: 
nasceu sem boca (apenas uma fissura aberta, sem céu 
nem formato), apenas com um olho e seu cérebro não 
irá se desenvolver normalmente. 

A menina Vitória não tem anencefalia. 
Devo esclarecer que a anencefalia é uma ano-

malia que consiste em malformação do tubo neural, 
caracterizando-se pela ausência parcial do encéfalo e 
do crânio, resultante de defeito no fechamento do tubo 
neural durante a formação embrionária. Ou seja, cienti-
ficamente esses fetos não tem condições de sobreviver.

Destaco o voto do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Marco Aurélio: “O Brasil é o quarto país no 
mundo em casos de fetos anencéfalos. Fica atrás do 
Chile, México e Paraguai. A incidência é de aproxima-
damente um a cada mil nascimentos, segundo dados 
da Organização Mundial de Saúde, confirmados na au-
diência pública. Chega-se a falar que, a cada 3 horas, 
realiza-se o parto de um feto portador de anencefalia”.

O voto do Ministro Marco Aurélio traz trecho im-
portante para compreender a anencefalia: “Ante um 
diagnóstico de certeza de anencefalia, inexiste pre-
sunção de vida extrauterina. Um feto anencéfalo não 
tem cérebro, não tem potencialidade de vida”. Na parte 
final da fala do ilustre professor, a arguente pediu que 
fossem confirmadas ou refutadas algumas proposições, 
entre elas, a de que anencefalia é uma patologia letal 
em 100% dos casos. Sua Excelência foi enfático: “Letal, 
em 100% dos casos, quando o diagnóstico é correto”. 
E ainda reiterou: “O feto anencéfalo, sem cérebro, não 
tem potencialidade de vida. Hoje, é consensual, no 

Brasil e no mundo, que a morte se diagnostica pela 
morte cerebral. Quem não tem cérebro, não tem vida”.

Para finalizar gostaria de parabenizar o Supremo 
Tribunal Federal, em decidir favorável ao bom senso, 
intervir em favor de milhares de pais e mães, que, por 
medo da perseguição medieval de alguns setores, 
passam pelo constrangimento de manter uma gravi-
dez de risco que causa dor e sofrimento em razão da 
comprovada inviabilidade de vida fora do útero. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, parabenizo 
a Presidenta Dilma Rousseff pela iniciativa de priorizar 
a moradia do povo brasileiro, o sonho da casa própria, 
principal desejo de mulheres e homens. 

Os Municípios de até 50 mil habitantes que as-
sinarem o convênio com o Governo Federal passarão 
a receber investimentos do programa habitacional Mi-
nha Casa, Minha Vida. O objetivo desse convênio é 
subsidiar a construção de mais de 100 mil casas nas 
cidades menores de todas as regiões. 

Essa fase do programa atenderá às famílias que 
recebem até 3 salários mínimos e atingirá mais de mil 
prefeituras.

A maior parte das cotas do programa vai para 
a Região Nordeste, que receberá 60.287 unidades; a 
Região Norte receberá 13.650 unidades; o Sudeste 
será beneficiado com 12.627 unidades; o Centro-Oeste 
receberá 11.220 unidades, e a Região Sul terá 9.562 
casas subsidiadas pelo programa.

Eu peço às Prefeituras que adotem os critérios 
e procedimentos para a seleção dos beneficiários, 
mulheres chefes de família, idosos e portadores de 
deficiência. 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO 
DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIENTE 
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS Nº 192, REALIZADA EM 5 DE 
JULHO DE 2012 – RETIRADO PELO ORA-
DOR PARA REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI.) – Sr. Presidente, 
no dia 30 do corrente fizemos a Convenção Municipal 
do PTB e partidos aliados – PSDB, PP, PRTB – em 
São João do Piauí, com o lançamento das candidatu-
ras de Abel Paes Landim para Prefeito e o Vereador e 
homem do campo José Guinguirro para Vice-Prefeito. 

Foi uma bela festa, animada, com muito entusias-
mo, com muita paixão e a vontade de vencer as elei-
ções por parte de todos os que ali se encontravam no 
clube da cidade para assistir àquele espetáculo político.

Quero aqui, Sr. Presidente, registrar que o can-
didato a Prefeito, o jovem Abel, fez um discurso pon-
derado, maduro, reflexivo, ciente das suas responsa-
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bilidades. Embora jovem, ele disse muito bem: “Eu 
não quero ser um Prefeito novo; eu quero ser um novo 
Prefeito, dar nova dimensão a esta cidade, que precisa 
ser resgatada da paralisia dos últimos anos”.

O certo é que Abel merece ser eleito Prefeito de 
São João do Piauí. Ele tem um poder de compreensão 
muito grande dos problemas do Município, sabe onde 
estão os recursos, como buscá-los, como aplicá-los, 
e vai, se Deus quiser, eleito, revolucionar São João, 
vai ser uma marca, como o grande Prefeito do sul do 
Piauí, e vai transformar São João na mais bela cidade 
do sertão do Piauí.

Quero aqui destacar sobretudo, Sr. Presidente, o 
discurso, na convenção, do Deputado Hélio Isaias de 
do Deputado Roncalli Paulo, que é filho de um gran-
de amigo do meu velho pai, mas ao longo dos últimos 
anos, por sua impetuosidade, sua impulsividade, es-
tivemos afastados politicamente, durante cerca de 20 
anos. Nós agora nos reencontramos, para alegria da 
minha vida política, porque realmente seu pai e seu 
avô foram os dois maiores, grandes amigos que meu 
pai teve na vida. Fez um belo discurso Roncalli. Falou 
do espírito de são-joanidade, que é inerente a Abel, 
porque é o são-joanense que vive em função de São 
João, tem amor a São João, conhece os problemas 
de São João; consequentemente, é um telúrio por na-
tureza, é o mais apegado ao etos psicológico, cultural 
e social de São João do Piauí. 

Roncalli fez um belíssimo, empolgante discurso, 
um discurso que efetivamente despertou entusiasmo 
e mostrou o caminho da vitória para que São João se 
reencontre o com seu destino histórico.

Sr. Presidente, a presença do ex-Prefeito Murilo 
na convenção que homologou as candidaturas de Abel 
e José Guinguirro foi outro grande momento de vibra-
ção. Murilo é respeitado, é admirado. Por isso mesmo, 
pelo seu passado de homem humilde e simples, que 
nunca foi vaidoso, é querido pelo povo do meu Estado, 
sobretudo pelas camadas mais pobres. Em respeito a 
ele, tenho certeza de que Abel terá uma votação espe-
tacular e será o futuro Prefeito de São João do Piauí.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO 
DESTINADO ÀS COMUNICAÇÕES PARLA-
MENTARES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 192, REALI-
ZADA EM 5 DE JULHO DE 2012 – RETIRADO 
PELO ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI e como Líder.) – 
Sr. Presidente, os jornais de hoje anunciam a vitória 
do ex-Governador do Estado do México – o mais im-

portante estado dos Estados Unidos Mexicanos, que é 
como se chama o país México –, Henrique Peña Nieto, 
nas eleições presidenciais daquele país. 

Embora pertencendo ao partido duramente criti-
cado pelas mazelas administrativas cometidas duran-
te os 70 anos em que comandou a nação mexicana, 
Peña Nieto, com 46 anos de idade, pertence a uma 
nova geração de políticos do PRI – Partido Republicano 
Institucional, sem qualquer compromisso ou responsa-
bilidade com os erros cometidos no passado. 

Governando o maior estado mexicano, o Estado 
do México propriamente dito, Peña Nieto revelou-se um 
político moderno, competente e com elevado senso de 
responsabilidade na gestão pública. 

Eu tive oportunidade de conhecer o novo Presi-
dente do México, durante visita oficial que fiz àquele 
País, e tive dele excelente impressão.

Participei, em fevereiro do ano passado, na ca-
pital do Estado do México, Toluca, de uma reunião 
da Confederação Parlamentar das Américas, com a 
presença de vários Parlamentares da América Latina. 
Naquela oportunidade, fui a ele apresentado por um 
amigo, o Senador mexicano Carlos Jiménez Macías, 
que me disse: “Este aqui será o futuro Presidente do 
México”. Em seguida, após o belo discurso que ele 
proferiu, disse-lhe eu: “Meu caro Governador Peña 
Nieto, eu espero regressar ao México quando V.Exa. 
for Presidente da República”. Ele, então, respondeu-
-me, sorridente: “Deus o ouça”.

Então, eu me sinto otimista porque acho que 
Peña Nieto, embora ligado à velha estrutura pesada 
do PRI, por sua postura de Governador e de homem 
público, é um político moderno, competente, inserido 
no seu tempo e consciente das responsabilidades que 
envolvem o México no contexto não só do Continente 
Americano, mas no próprio contexto mundial.

Eu tenho certeza de que os vários problemas e 
desafios por que passa o México neste momento, so-
bretudo ligados ao narcotráfico, terão na figura de Peña 
Nieto, uma resposta com muita consistência, porque 
ele tem o ímpeto da juventude e é um jovem prepara-
do para receber e responder a desafios.

Sr. Presidente, gostaria de aproveitar o ensejo 
para anunciar a execução, em breve, de um grande 
projeto que irá transformar a minha região no Semi-
árido nordestino, sobretudo a minha cidade de São 
João do Piauí.

Há cerca de 4 anos, Sr. Presidente, em janeiro de 
2008, em reunião realizada no assentamento Marrecas, 
na minha cidade de São João do Piauí, na companhia 
do atual diretor de Gestão Estratégica da CODEVASF, 
Dr. Guilherme Almeida – à época, substituto do saudo-
so Hildo Diniz à frente da Superintendência Regional 
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no Estado do Piauí, um entusiasta apaixonado pelas 
potencialidades hidroagrícolas do Vale do Rio Piauí, 
na minha região –, foi lançada, pela CODEVASF, a se-
mente inicial dessa grande transformação no coração 
do sertão piauiense, através da fruticultura irrigada, 
aproveitando-se as águas disponíveis na Barragem 
do Jenipapo, construída pelo Governo Federal no Rio 
Piauí, graças – e me encho de orgulho ao dizer isso – 
a emendas parlamentares que fiz incluir, durante anos, 
no Orçamento da União.

Lembro, Sr. Presidente, que a pedido do Dr. Hildo 
Diniz, destinei à CODEVASF, várias emendas orça-
mentárias para o financiamento dos estudos prelimi-
nares que levaram à implantação do projeto-piloto de 
produção de uva no Município de São João do Piauí. 
O sucesso dessa experiência inicial foi tamanho que o 
Governo do Estado passou a promover a Festa da Uva 
em São João do Piauí. Tudo isso, vale repetir, como 
consequência valorosa dos meus esforços em aprovar 
emendas ao Orçamento da República, sobretudo para 
a construção da Barragem do Jenipapo.

Voltando àquela reunião de 2008, O Dr. Guilherme 
Almeida apresentou o projeto esboçado inicialmente 
pelo Dr. Hilton Diniz, que eu espero, vai revolucionar 
São João do Piauí e toda aquela região do Semiárido 
nordestino. A Presidente Dilma Rousseff, com quem 
falei pessoalmente a respeito dessa grande iniciativa, 
quando visitou Teresina na campanha presidencial do 
segundo turno, disse-me: “Deputado, ou esse projeto 
entra no projeto dos territórios ou entra no PAC. E, 
graças a Deus, entrou no PAC 2.

Então, Sr. Presidente, quais notícias boas temos 
hoje? Temos a notícia de que uma área de mais de 
10.506,6428 hectares teve o projeto executivo conclu-
ído, o que vai permitir o assentamento de 200 famí-
lias em unidades de 5 hectares para produção irriga-
da, criação de 200 empregos diretos, criação de 600 
empregos indiretos, oportunidade de contratação de 
191.800 homens/dia ao ano, em práticas temporárias 
na agricultura irrigada.

O que vai possibilitar esse projeto fantástico, 
Sr. Presidente? Elevação da renda média anual do 
Município de 822 reais para 5.427 reais; aumento da 
movimentação financeira anual do Município de São 
João do Piauí de 14 milhões para 95 milhões de reais; 
incremento da produção agrícola anual de São João 
do Piauí de 5.684 toneladas para 17.584 toneladas.

Por outro lado, Sr. Presidente, esse projeto vai 
permitir a regularização da vazão do Rio Piauí, a partir 
da Barragem de Jenipapo – com volume de armaze-

namento de 248 milhões de metros cúbicos de água 
– construída toda ela com emendas orçamentárias de 
minha autoria, além da preservação de lagoas inter-
mitentes, como a Lagoa das Marrecas, regularizando 
a reserva hídrica, mantendo o ecossistema.

Todo o licenciamento ambiental exigido já foi 
devidamente expedido pelos órgãos competentes, e 
o Processo Licitatório nº 595.466/2930 já se encontra 
em andamento. O valor dos investimentos previstos al-
cança o total de 51.028.976,39 reais – o maior projeto 
da história da minha região. 

Sr. Presidente, quais as justificativas importantes 
do projeto? Existem duas agrovilas, com infraestrutura 
de 25 quilômetros de estrada, dois sistemas de abaste-
cimento de água, 22 quilômetros de energia, duas esco-
las e um posto médico, investido pela União; famílias de 
pequenos produtores já assentados pelo INCRA, com 
baixa renda e pouco uso da terra; as terras seleciona-
das para o projeto apresentam solos abundantes e de 
excelentes qualidades para irrigação, em uma região 
com clima favorável e água disponível na Barragem 
Jenipapo, com vazão de descarga de fundo de 2,56 
metros cúbicos, para exploração da cultura irrigada.

Nós temos necessidades de recursos orçamen-
tários para implantação do projeto da ordem de 51 mi-
lhões de reais, conforme assinalamos anteriormente. 

O Sr. Ministro da Integração Nacional, Fernando 
Bezerra, comprometeu-se pessoalmente comigo em par-
ticipar da elaboração da ordem de serviço desse projeto.

O projeto, como disse, já foi aprovado no PAC 2 
pela eminente Presidente Dilma Rousseff, que aguarda 
apenas o processo licitatório para o início das obras.

Sr. Presidente, a minha vida pública foi dedicada 
a resgatar dois grandes projetos em minha região: a 
BR-020, que, se Deus quiser, será concluída em bre-
ve, ligando Brasília a Fortaleza, e vai permitir que 5 mil 
veículos passem diariamente na minha cidade, além 
da recuperação do Rio Piauí, para torná-lo perene, 
possivelmente na transposição das águas do Rio São 
Francisco. É preciso que isso aconteça aproveitando 
o seu grande potencial hídrico, que é talvez um dos 
melhores lençóis freáticos do Semiárido nordestino.

Sr. Presidente, com a implantação do Projeto 
Marrecas eu me sinto realizado no cumprimento do 
meu dever de lutar pelo povo pobre e sofrido da minha 
região, que nesse projeto vai ter grande oportunidade 
de ascensão social e econômica e de superação de 
sua pobreza secular.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO 
DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIENTE 
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS Nº 195, REALIZADA EM 9 DE 
JULHO DE 2012 – RETIRADO PELO ORA-
DOR PARA REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI.) – Sr. Presidente, 
5 de julho é o dia do aniversário da minha cidade, São 
João do Piauí. Em homenagem a esse aniversário, a 
ex-Prefeita D’Jusa fez uma bela praça, a Praça 5 de 
Julho, hoje abandonada às moscas, suja, imunda, por 
causa de um Prefeito que não liga para a coisa públi-
ca. E o pior, Sr. Presidente, é que o Sr. Prefeito teve a 
coragem, nessa praça suja, imunda, cheia de moscas, 
de fazer um bolo de aniversário da cidade. 

Desejo ressaltar o depoimento insuspeito da Pro-
fa. Raimunda Gomes, eminente líder do PT na minha 
cidade, descendente de uma família modesta mas 
estudiosa e cheia de brios, uma professora que faz 
curso de mestrado hoje, em Teresina, e ajudou o MST 
no meu Município. Vejam o que ela disse no Facebook:

“UM BOLO SUJO É MUITA HUMILHA‑
ÇÃO!

ESTA TEM SIDO A HOMENAGEM DO 
PREFEITO A SÃO JOÃO!

A festa de aniversário de uma cidade 
centenária, maravilhosa, habitada por tão boa 
gente há seis anos se resume a essa cena 
deprimente, que demonstra desrespeito para 
com a cidade.”

Acrescente a Profa. Raimunda Gomes: 
“Foi a vez das moscas fazerem a festa”

Ao comentar sua observação, diz Rose 
Duarte: “Política do pão e circo... nunca muda”.

Responde a Profa. Raimunda Gomes: “Rose, 
se fosse pelo menos ‘pão’ limpo, mas sujo assim é 
demais. Pois é tudo o que a administração acha que 
nós merecemos”.

Replica Rose Duarte: “Querida, esse pão sempre 
foi sujo, sobras, restos, é assim que esses que fazem 
politicagem agem. Ainda nos moldes dos senhores 
de escravos”.

Sr. Presidente, fiquei impressionado com o grau 
de conscientização do meu povo.

Diz Josefina Ferreira Gomes em comentário no 
Facebook da Profa. Raimunda Gomes: “Este Prefeito 
deveria ter vergonha de mostrar para o Brasil inteiro 
a forma humilhante com que trata seu povo, sobretu‑
do os mais humildes. Esta cena é vergonhosa para 
quem tem discernimento e compostura. Se centenas 

de crianças sofressem um surto de diarreia, uma in‑
toxicação alimentar e morressem não fazia a menor 
diferença para este homem. Esta imagem lembra ra‑
ção colocada numa cocheira para bichos, não para 
gente. Meu Deus!”

Enfatiza Raimunda Gomes num outro diálogo em 
seu Facebook: “Aqui, além disso, trata‑se de pessoas 
frias e debochadas. Com tantas histórias bonitas para 
mostrar, com tantos talentos, pessoas que criam e re‑
criam no cotidiano das comunidades. E nada é incen‑
tivado e festejado, lembrado no aniversário do nosso 
município. É só esse bolo, com o objetivo apenas de 
essa família se exibir, esnobando nossa gente humilde.”

Eu diria mais: talvez esse bolo tenha tido também 
o seu superfaturamento, e é bom verificar as notas fis-
cais da Prefeitura, que tem lá um contador especializa-
do em fazer notas frias. Com certeza, esse bolo sujo e 
imundo de que fala a Profa. Raimunda Gomes e que 
envergonha a cidade deve estar também superfatura-
do, como é hábito do Prefeito, sobretudo a partir do 
novo tesoureiro que tem lá se dedicado exatamente à 
elaboração de notas frias.

Portanto, Sr. Presidente, o aniversário da cidade 
de São João foi uma humilhação para a sua gente, 
como disse muito bem a Profa. Raimunda Gomes, a 
quem parabenizo pela coragem, inteligência, cultura, 
ela que tem sido dura crítica inclusive em relação ao 
meu grupo político e familiar. Mas é de pessoas desse 
nível que o Brasil precisa para conscientizar a popu-
lação e criticar com coragem e honestidade gestores 
públicos sem espírito público, a exemplo do que hora 
ocupa o cargo em São João do Piauí.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO 
DESTINADO ÀS COMUNICAÇÕES PARLA-
MENTARES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 195, REALI-
ZADA EM 9 DE JULHO DE 2012 – RETIRADO 
PELO ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (PTB-PI e como Líder.) – 
Sr. Presidente, pela Liderança do PTB, eu quero re-
gistrar minhas sentidas condolências pelo falecimen-
to, entre sexta e sábado, de dois jovens cujas mortes 
abalaram e comoveram a minha cidade de São João 
do Piauí: Márcio Filipe Albuquerque Porto e Jackson 
Douglas Dias dos Santos, Sr. Presidente, morreram na 
estrada da BR-020, vindo de uma festa em Simplício 
Mendes. Dois meninos muito queridos, dois rapazes 
muito queridos da minha cidade. Marcos era filho de 
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Rozineide Coelho Albuquerque, uma família laborio-
sa, tradicionalmente trabalhadora, estudiosa e séria. 
Filho de Clício de Magalhães Porto, com 20 anos de 
idade, completou agora, estudava Engenharia Civil, 
em Teresina, na NOVAFAPI, sempre foi um menino 
muito querido pela família, muito educado, bom filho, 
companheiro, atencioso, carinhoso com a família e 
com os amigos, muito extrovertido – essa é a própria 
definição da sua família. Segundo a família, ele tinha 
três grandes paixões, Sr. Presidente: família, amigos e 
carro. E foi uma dessas paixões, o carro, que o vitimou. 

Sr. Presidente, eu mando à família de Marcos, 
à Rozineide e ao Clício, em nome do meu partido, as 
mais sentidas condolências. 

Quero também, Sr. Presidente, registrar a nossa dor 
pelo falecimento de Jackson. Jackson, Sr. Presidente, filho 
de Expedito Santos Filho, neto da velha Sá Francisca, 
que foi minha mãe de leite. Uma velha bondosa, queri-
díssima, mãe de uma prole imensa, muitos netos. A sua 
mãe, Maria Zilda Dias dos Santos, é zeladora. Também era 
um menino bom, que acabara de fazer o vestibular para 
Enfermagem, e iria iniciar seu curso agora, em agosto. 
Foi também um rapaz exemplar, um filho exemplar de-
dicado à família. Sem vícios, estudioso, muito carinhoso 
com os pais e os irmãos. Tinha obediência reverente aos 
pais e sempre esteve à disposição deles para ajudar no 
serviço que o pai executava, como pintor, como também 
à mãe, que é zeladora, e a ajudava no serviço da casa, 
e ainda mais insistia para os irmãos mais novos estuda-
rem sempre, pois, somente através do estudo, ele dizia, 
cresceriam na vida com menos dificuldades. Pregava a 
união dos irmãos em torno dos pais, falava manso, edu-
cadamente, um filho exemplar.

Era alegre, atencioso e muito respeitoso. Tenho 
certeza de que Deus haverá de reservar a esses jovens 
um lugar, Sr. Presidente, que os justos merecem no céu.

Sr. Presidente, no horário de Comunicação Parla-
mentar, desejo hoje ressaltar os 80 anos da Revolução 
Constitucionalista de São Paulo, que se iniciou, formal-
mente, no dia 9 de julho de 1932. Esse foi um marco da 
história do Brasil, Sr. Presidente, ainda não devidamente 
estudado. A ele me reportei, na ocasião dos seus 60 
anos e dos seus 70 anos. É preciso melhor estudá-lo. 

A própria Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo tem de preservar a memória da Revolu-
ção Constitucionalista de São Paulo, por dois motivos: 
primeiro, porque foi lá que o movimento civil dos jovens 
idealistas do São Francisco floresceu, defendendo a 
reconstitucionalização do País.

Segundo, Sr. Presidente – vencidos os paulistas 
nos campos de batalha, inclusive até traídos, como 
diz muito bem hoje, em entrevista ao O Estado de S. 

Paulo, o historiador José de Souza Martins –, foram 
vencedores morais, porque foi em razão de 1932 que 
Getúlio Vargas deu a São Paulo a importância que ele 
merece no contexto da Federação brasileira.

Quando falei desta tribuna dos 60 anos da Revo-
lução Constitucional, assim me expressei: “como nor‑
destino, sinto‑me à vontade, Sr. Presidente, para dizer 
que o 9 de julho significou a primeira grande tomada 
de consciência do País de que a Constituição garante 
o respeito à autonomia dos Estados, garante o signi‑
ficado efetivo da Federação e, ao mesmo tempo, é o 
único limite que pode ser imposto à centralização que, 
a partir de 1930, empolgou este País. Ao contrario do 
que espalhou a propaganda oficial, não se tentou um 
movimento separatista. Aí está o próprio depoimento 
de João Neves de Fontoura, dizendo que São Paulo 
reivindicava a autonomia da sua cidadania e ao grande 
Estado deveria ser assegurado o direito de ser gover‑
nado por um civil e paulista, um dos motes principais 
da campanha constitucionalista”.

Pois bem, Sr. Presidente, Getúlio teve o bom senso, 
acalmados os ânimos, de nomear interventor em São 
Paulo, e, segundo suas próprias palavras, em homena-
gem aos revolucionários de 1932, Armando de Salles 
Oliveira, que foi o grande construtor, o grande ideali-
zador da Universidade de São Paulo, criada em 1934.

A USP representou, a partir daí, um grande impul-
so para a alavancagem econômica e industrial de São 
Paulo, com suas ideias inovadoras, impulsionando o em-
preendedorismo dos paulistas. Foi exatamente a USP 
que deu a São Paulo esse caráter moderno da cidade, 
da sua cultura, da sua economia e da sua sociedade.

Quem lê os depoimentos dos professores estran-
geiros que foram convidados para ministrar aulas na Uni-
versidade de São Paulo percebe o então caráter provin-
ciano da cidade. Eles chegaram a uma cidade acanhada 
e provinciana e a deixaram cosmopolita, já pronta para 
os grandes lances do progresso econômico, tecnológico 
e social, interpretando o depoimento de Lévi-Strauss. 

A USP foi o pulmão do progresso paulista. A sua 
fundação, em 1934, foi fruto da inspiração de Armando 
Salles de Oliveira, cunhado de outro grande revolucio-
nário de 1932, Júlio de Mesquita Filho. Junto com seu 
irmão Francisco Mesquita, outro revolucionário, foi luta-
dor intrépido da causa constitucionalista de 1932. Júlio 
Mesquita, junto com vários outros ilustres paulistas, como 
Waldemar Ferreira, Altino Arantes, Francisco Morato, 
tiveram que se exilar, após o desfecho da Revolução 
Constitucional. O movimento contou, Sr. Presidente, com 
personalidade do mundo da cultura do nível do Menotti 
del Picchia, Monteiro Lobato e Guilherme de Almeida.

Sr. Presidente, hoje a Folha de S.Paulo registra 
a interpretação do historiador Marco Antônio Villa. Ele 
deixa claro que “a questão democrática foi a grande 
herança política da revolução, uma espécie de tesou‑
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ro perdido, muito valioso, especialmente em um país 
marcado por uma tradição conservadora, elitista e 
antidemocrática”. Eu diria até, Sr. Presidente, que foi 
sobretudo uma questão da ideia da Constituição, essa 
ideia que esmaeceu, ao longo da trajetória histórica do 
Brasil, essa ideia da Constituição como símbolo da de-
mocracia, símbolo do respeito à cidadania, aos direitos 
dos cidadãos, à paz social. Essa ideia da Constituição 
São Paulo cultivou com entusiasmo em 1932. 

É uma pena, Sr. Presidente, que o cenário inter-
nacional não tenha colaborado para que essa ideia 
prosperasse no Brasil. O bolchevismo, o nazismo e o 
fascismo tumultuaram todo o processo democrático 
das nações emergentes, o que levou, é claro, aos fatos 
ocorridos em 1937 no Brasil e à demora em restabele-
cer as instituições democráticas – somente em 1945. 
Talvez daí tenha partido certa tradição autoritária do 
Brasil, semente plantada nos albores da República, 
com os Marechais Deodoro e Floriano à frente de seus 
Governos, numa revolução idealizada e inspirada por 
civis. Exacerbada, a partir de 1930.

Hoje, aos 80 anos da Revolução Constitucionalista 
de 32, esta Casa não poderia ficar silenciosa diante de 
um fato histórico da maior relevância, um dos maiores 
momentos da paisagem histórica brasileira. Quero aqui 
prestar minhas homenagens aos civis que lá se desta-
caram, como Júlio Mesquita, como Paulo Nogueira Filho, 
como Waldemar Ferreira e tantos outros ilustres paulistas, 
como Menotti del Picchia, há pouco citado. Quero citar 
também militares corajosos que enfrentaram a máquina 
forte das Forças Armadas de Getúlio, o General Ber-
toldo Klinger, o General Isidoro Dias Lopes, o Coronel 
Euclides Figueiredo, que tiveram a coragem de se aliar 
ao lado dos combatentes civis em torno dos ideais dos 
constitucionalistas de 1932. Nas belas palavras do Ge-
neral Klinger, no manifesto dirigido à Nação, “E que ideal 
é esse? – A restauração da lei. O palio que abrigará a 
nação inteira é a Constituição – freio do arbítrio, nume 
tutelar dos direitos e franquias, condição de progresso, 
descrime entre a civilização e a barbárie”, manifesto que 
se encontra no livro 1932 – Imagens de uma Revolução, 
do citado e renomado historiador Marco Antônio Villa. 

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

AVISO Nº 79, DE 2012 
(Do Banco Central do Brasil)

Encaminha ao Congresso Nacional o 
demonstrativo das emissões referentes ao 
segundo trimestre de 2012, as razões delas 
determinantes e a posição das reservas in-
ternacionais a elas vinculadas, bem como 
o relatório da execução da programação 
monetária.

Aviso nº 79/2012-BCB

Brasília, 30 de julho de 2012

A Sua Excelência o Senhor
Marco Aurélio Spall Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Palácio do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes
70160-900
Brasília – DF

Assunto: Demonstrativo das emissões do real

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, de 

29 de junho de 1995, que estabeleceu as condições 
para emissão do Real, a fórmula de apuração das emis-
sões realizadas e as bases para o acompanhamento 
e controle monetário, encaminho a Vossa Excelência 
o anexo demonstrativo das emissões referentes ao 
segundo trimestre de 2012, as razões delas determi-
nantes e a posição das reservas internacionais a elas 
vinculadas, bem como o relatório da execução da pro-
gramação monetária.

Atenciosamente, – Alexandre Antonio Tombi-
ni, Presidente.

Anexo: 1 documento; 15 páginas.

Anexo ao Aviso nº 79/2012 – BCB, de 30 de julho de 2012

Demonstrativo das emissões do real –  
Segundo trimestre de 2012

I. A base monetária restrita e a emissão
II. A base monetária ampliada
III. Os meios de pagamento (M1) e o multiplicador
IV. Os meios de pagamento amplos
V. Anexos

B – Relatório de execução da programação mone-
tária – Segundo trimestre de 2012

A – DEMONSTRATIVO DAS EMISSÕES DO REAL

I – A base monetária restrita e a emissão
A base monetária atingiu saldo médio diário de 

R$192,5 bilhões em junho, com acréscimo de 1,3% 
no mês, resultante dos incrementos de 1,4% no sal-
do médio do papel-moeda emitido e de 0,9% nas re-
servas bancárias. Em doze meses, a base monetária 
cresceu 6,9%.
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Entre os fatores condicionantes da emissão mo-
netária, foram expansionistas em R$12,4 bilhões as 
operações com títulos públicos federais, que incluem 
a atuação do Banco Central no ajuste da liquidez do 
mercado monetário, e em R$4,1 bilhões, os depósi-

tos de instituições financeiras, que incluem os fluxos 
mensais de recolhimentos compulsórios. Contribuíram 
no sentido contracionista as operações do Tesouro 
Nacional, com R$4,2 bilhões, e as demais rubricas, 
com R$5,1 bilhões.
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II – A base monetária ampliada
A base monetária ampliada atingiu R$2.806 bi-

lhões, crescimento de 1,1% no mês e de 8,3% nos 
últimos 12 meses. Dentre seus componentes, o es-
toque dos títulos públicos federais fora da carteira da 

Autoridade Monetária aumentou 1,1%, alcançando 

R$2.280 bilhões. Esse resultado decorreu, principal-

mente, da atualização da dívida mobiliária federal em 

poder do público.

III – Os meios de pagamento e o multiplicador
A média dos saldos diários dos meios de pa-

gamento restritos (MI) alcançou R$262,6 bilhões em 
junho, após avanços de 1,5% no mês e de 4,5% em 
doze meses. Nas mesmas bases de comparação, o 

saldo médio do papel-moeda em poder do público 

registrou elevações de 1,6% e 11,3%. Os depósitos 

à vista cresceram 1,3% no mês, mas recuaram 0,7% 

em doze meses.



27742 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2012

O multiplicador monetário, com base no saldo médio diário, manteve a estabilidade do último bimestre, si-

tuando-se em 1,36.
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IV – Os meios de pagamento amplos
Os meios de pagamento no conceito M2, que 

corresponde ao M1 mais depósitos para investimentos, 
depósitos de poupança e títulos privados, registraram 
variação de 0,8% em junho, totalizando R$1,6 trilhão. 
Esse resultado refletiu, sobretudo, o crescimento de 
1,9% registrado no saldo do M1 e de 1,5% no saldo dos 
depósitos de poupança. O saldo dos títulos privados 
não registrou variação expressiva totalizando R$937 
bilhões, enquanto o saldo dos depósitos de poupan-
ça atingiu R$449 bilhões. No período, registraram-se 

captação líquida de R$5,1 bilhões em poupança e res-
gates líquidos de R$ 7,7 bilhões em títulos privados.

O conceito M3, que compreende o M2, as quotas 
de fundos de renda fixa e os títulos que lastreiam as 
operações compromissadas entre o público e o setor 
financeiro, expandiu-se 0,9% no mês, totalizando R$ 
3,3 trilhões, reflexo do crescimento de 1,1% observa-
do no saldo das quotas de fundos de renda fixa, que 
atingiu R$1,5 trilhão. O M4, conceito que compreende 
o M3 e os títulos públicos de detentores não financei-
ros, apresentou elevação de 0,9% no mês e 18,2% 
nos últimos doze meses, totalizando R$3,8 trilhões.
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B – Relatório de execução da programação monetária

As metas estabelecidas pela programação monetária para os principais agregados foram estritamente cum-

pridas no segundo trimestre de 2012.

Em reunião de 27-6-2012, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a programação monetária para o 

terceiro trimestre de 2012 e para o ano de 2012, contemplando estimativas para os principais agregados mone-

tários, conforme a tabela abaixo. As projeções são consistentes com cenário de crescimento da renda e trajetória 

de taxas de juros compatíveis com a política econômica em curso.
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Notas explicativas referentes ao demonstrativo de 
emissão do real

1. O Conselho Monetário Nacional, conforme 
Voto nº 011/99, aprovado em 28 de janeiro de 1999, 
utilizando a prerrogativa que lhe confere o artigo 3º, § 
4º, inciso III da Lei nº 9.069, de 29-6-95, alterou o pa-
râmetro de vinculação entre a emissão do Real e seu 
lastro em reservas internacionais, passando a adotar 
a paridade cambial corrente.

2. Com relação à emissão de moeda, o Artigo 4º 
daquela lei estabelece que:

“Observado o disposto nos artigos an-
teriores, o Banco Central do Brasil deverá 
obedecer, no tocante às emissões de Real, 
o seguinte:

(I) limite de crescimento para o trimestre 
outubro-dezembro/94 de 13,33% (treze vírgula 
trinta e três por cento) para as emissões de 
Real sobre o saldo de 30 de setembro de 1994;

(II) limite de crescimento percentual nulo 
no quarto trimestre de 1994 para as emissões 
de Real no conceito ampliado;

(III) nos trimestres seguintes, obedecido 
o objetivo de assegurar a estabilidade da mo-
eda, a programação monetária de que trata o 
art. 6º desta Lei estimará os percentuais de 
alteração das emissões de Real em ambos 
os conceitos mencionados acima.”

No mesmo Artigo 4º, em seu § 2º, foi explicitado 
que o Conselho Monetário Nacional, para atender a 
situações extraordinárias, poderá autorizar o Banco 
Central do Brasil a exceder em até 20% (vinte por cen-
to) os valores resultantes dos percentuais previstos.

3. A Exposição de Motivos nº 206, de 30-6-94, 
aprovada pelo Exmo. Sr. Presidente da República fixou 
os critérios a serem adotados pelo Conselho Monetário 
Nacional na regulamentação dos eventuais ajustes nos 
limites de emissão necessários para atender circuns-
tâncias excepcionais.

4. Em conformidade com o expresso no § 4º do 
artigo 4° da Lei no 9.069, o Voto CMN nº 84/94, que 
deu origem a Resolução nº 2 082, de 30-6-94, dis-
pôs sobre os limites de emissão e a manter forma de 
lastreamento da nova unidade do Sistema Monetário 
Brasileiro, determinando que, para efeito do cumpri-
mento dos limites de emissões autorizadas, o volume 
de emissões realizadas será apurado pela média dos 
saldos diários da base monetária.

5. O papel-moeda emitido corresponde à soma 
das unidades monetárias (reais) que estão fora do 
Banco Central do Brasil.

6. As reservas bancárias expressam os depósitos 
compulsórios e possíveis excessos em espécie sobre 
depósitos à vista não remunerados, mantidos pelo sis-
tema bancário no Banco Central do Brasil.

7. As operações com títulos federais referem-se 
ao resultado líquido das compras e vendas de títulos 
públicos federais, bem como aos financiamentos toma-
dos e concedidos pelo Banco Central com lastro em 
títulos de emissão do próprio Banco Central do Brasil 
e do Tesouro Nacional. O conjunto dessas operações 
visa o controle da liquidez, a administração das taxas 
de juros no curto prazo e ainda a rolagem da dívida 
pública federal.

8. As operações do setor externo referem-se, prin-
cipalmente, às compras e vendas de moeda estrangeira 
pelo Banco Central do Brasil, as quais resultam dos 
movimentos de exportação, importação, pagamentos 
e recebimentos de serviços e das entradas e saídas 
de recursos de origem financeira, isto é, das aplica-
ções e dos resgates dos investimentos de estrangeiros 
nos mercados financeiro e de capitais, bem como dos 
rendimentos obtidos nessas aplicações.

9. As operações com instituições financeiras en-
globam todas as movimentações de reservas mone-
tárias entre o Banco Central e o sistema financeiro, 
decorrentes do cumprimento de normas regulatórias 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, tais 
como:

– encaixes em espécie sobre depósitos 
de poupança;

– encaixes em espécie sobre depósitos 
a prazo;

– encaixes em espécie sobre depósitos 
à vista remunerados;

– encaixes em espécie sobre fundos de 
investimento;

– assistência financeira de liquidez;
– operações com derivaticos;
– recolhimentos compulsórios sobre de-

ficiências em aplicações de crédito rural;
e
– outras contas.

10. As operações do Tesouro Nacional refletem os 
pagamentos e recebimentos de recursos primários do 
Tesouro, não incluindo, por conseguinte, as operações 
com títulos de emissão do Tesouro. Por dispositivo da 
Constituição – Artigo nº 164, § 3º – esses recursos 
devem estar depositados no Banco Central do Brasil.
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MENSAGEM Nº 337, DE 2012 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 652/2012 – C. Civil

Comunica a Excelentíssima Senhora 
Presidenta da República que se ausentará 
do País, no período de 24 a 29 de julho de 
2012, em viagem a Londres, Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, por 
ocasião da Cerimônia de Abertura dos Jo-
gos Olímpicos.

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei 

do País no período de 24 a 29 de julho de 2012, em 
viagem a Londres, Reino Unido da Grã-Bretanha e Ir-
landa do Norte, por ocasião da Cerimônia de Abertura 
dos Jogos Olímpicos.

Brasília, 24 de julho de 2012.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 202, DE 2012 

(Da Comissão de Legislação Participativa) 
SUG nº 40/2011

Acrescenta o § 4º ao art. 217 da Cons-
tituição Federal, para determinar a organi-
zação da administração desportiva no país, 
na forma da lei, segundo os princípios da 
democracia, da participação da socieda-
de, da transparência, da moralidade, do 
humanismo, da justiça e da popularização 
desportiva.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º É acrescido o § 4º ao art. 217 da Consti-
tuição Federal, com a seguinte redação:

“Art. 217. É dever do Estado fomentar 
práticas desportivas formais e não formais, 
como direito de cada um, observados:

 ..............................................................
 ..............................................................
§ 4º O Estado regulará, na forma da lei, 

a administração desportiva, segundo os prin-
cípios da democracia, da participação da so-
ciedade, da transparência, da moralidade, do 
humanismo, da justiça e da popularização 
esportiva”.(NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

 Sala das Sessões, 14 de junho de 2012. – De-
putado Anthony Garotinho, Presidente.

SUG Nº 40/2011 
(Da Frente Nacional dos Torcedores)

Acrescenta o § 4º ao art. 217 da Cons-
tituição Federal, para determinar a organi-
zação da administração desportiva no país, 
na forma da lei, segundo os princípios da 
democracia, da participação da socieda-
de, da transparência, da moralidade, do 
humanismo, da justiça e da popularização 
desportiva.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

I – Relatório

Trata-se de sugestão da Frente Nacional dos 
Torcedores, encaminhada à Comissão de Legislação 
Participativa. A Frente Nacional de Torcedores tem 
como seu Presidente o Sr. João Hermínio Marques 
de Carvalho Silva.

A secretária da Comissão, a Sra. Sônia Hypólito, 
declara que a documentação da entidade promotora 
da sugestão encontra-se regularizada e está arquivada 
na Comissão à disposição de qualquer interessado.

Na exposição de motivos para a Sugestão de 
Proposta de Emenda à Constituição, chamada ali im-
propriamente de Projeto de Emenda Constitucional, 
assinala-se o lastro cultural e popular do esporte, parti-
cularmente do futebol, ainda que esse seja, sobretudo, 
organizado por sociedades privadas.

A propósito, transcrevo parte da exposição de 
motivos da Sugestão nº 40, de 2011:

“Ainda que praticado, exercido, organiza-
do e operacionalizado pela iniciativa privada, 
tem-se indubitável assertiva de que o futebol 
está no seio público da nação brasileira. O 
esporte mais querido pelo povo é também o 
esporte mais importante das políticas públicas 
desportivas.

“A autonomia desportiva prevista na 
Constituição Federal apenas sinaliza o indi-
cativo óbvio, qual seja a desestatização da 
organização dos esportes. No entanto, a auto-
nomia desportiva não é impeditiva nem entrave 
para criação de conselhos regulamentadores 
para deliberação normativa ou assessora-
mento das entidades desportivas e do próprio 
esporte em si.”

“Mais que certo, o esporte está no âm-
bito da tensão entre o público e o privado. 
Essa tensão revela-se produtiva no sentido 
de que o esporte deva ser praticado, gerido, 
organizado pela iniciativa privada, contudo, 
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as diretrizes normativas e a regulação su-
perior devem ser oriundas das políticas pú-
blicas ou dos atendimentos aos anseios da 
sociedade civil.”

“Exemplo claro dessa manifesta neces-
sidade está no advento do Brasil como país 
sede dos maiores eventos esportivos mun-
diais a serem realizados ainda nessa década 
em território nacional: Copa do Mundo 2014 
e Olimpíadas 2016.”

“Por evidência, as entidades desportivas 
autônomas, de cunho privado, não consegui-
ram tais êxitos sozinhas. Muito pelo contrário, 
a participação do Governo Federal, bem como 
de todo o Poder Público, foi decisória na con-
sagração do Brasil como país sede desses 
dois grandes eventos esportivos.”

A autora da Sugestão lembra, ainda, que o Estado 
despende vultosos recursos na promoção do esporte, 
eis por que é imperativo, na visão da proponente, “(...) 
a inclusão do quarto parágrafo no artigo 217 da Cons‑
tituição Federal para garantir em sede magna a bus‑
ca incessante do Poder Público pela democratização, 
moralização, transparência, justiça e popularização do 
esporte nacional”.

Também, na exposição de motivos, cunha-se o 
fato de pertencerem já à nossa estrutura jurídica nacio-
nal os Conselhos Desportivos, sendo que o Conselho 
Nacional do Esporte foi criado, em 2002, pelo Decre-
to nº 4.201, de 18 de abril daquele ano. Sustenta-se, 
ainda que, com o vácuo normativo na Carta Magna, 
tais entidades correm o risco de serem declaradas 
inconstitucionais, ou serem extintas por razões mera-
mente políticas. Lembra-se, mais, que a ausência do 
esporte no capítulo da Constituição dedicado à cultura 
deve ser considerada equívoco.

Por último, considerando o calendário de grandes 
eventos esportivos no país, pede urgência no encami-
nhamento da Sugestão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme o que dispõe o art. 32, XII, a, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe a 
esta Comissão de Legislação Participativa apreciar 
as sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por 
associações, órgãos de classe, sindicatos e entidades 
da sociedade civil. É precisamente esse o caso da Su-
gestão nº 40, de 2011.

A Sugestão analisada parece a este relator de 
grande relevância, pois recomenda que sejam dadas 
garantias de existência aos órgãos e administração 

desportiva na forma da lei, deixando que passem a 
existir apenas por uma dádiva do Poder Executivo. 
Recorde-se que o Conselho Nacional Desportivo foi 
extinto em 1993 por decisão meramente governamental, 
conforme nos reporta a citada exposição de motivos 
da Sugestão nº 40, de 2011. 

Procurando traduzir o espírito da presente Su-
gestão, redigi proposta de emenda à Constituição em 
que são incorporados diversos princípios que deverão 
estar presentes na lei ou nas leis que organizarem o 
sistema de administração desportiva no país, a saber: 
moralidade, do humanismo, da justiça e da populari-
zação esportiva, da participação da sociedade e da 
democracia.

Eis por que, acolhendo a Sugestão nº 40, de 
2011, em seu conteúdo, voto por sua aprovação, na 
forma da anexa proposta de emenda à Constituição.

Sala da Comissão, de de 2012. – Deputado Fer-
nando Ferro, Relator.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº , DE 2012

Acrescenta o § 4º ao art. 217 da Cons-
tituição Federal, para determinar a organi-
zação da administração desportiva no país, 
na forma da lei, segundo os princípios da 
democracia, da participação da socieda-
de, da transparência, da moralidade, do 
humanismo, da justiça e da popularização 
desportiva.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º É acrescido o § 4º ao art. 217 da Consti-
tuição Federal, com a seguinte redação:

“Art. 217. É dever do Estado fomentar 
práticas desportivas formais e não formais, 
como direito de cada um, observados:

 ..............................................................
 ..............................................................
§ 4º O Estado regulará, na forma da lei, 

a administração desportiva, segundo os prin-
cípios da democracia, da participação da so-
ciedade, da transparência, da moralidade, do 
humanismo, da justiça e da popularização 
esportiva”.(NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra vigor 
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2012. – Deputado Fer-
nando Ferro, Relator.



27750 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2012

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Legislação Participativa, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, 
na forma da Proposta de Emenda à Constituição que 
apresenta a Sugestão nº 40/2011, nos termos do Pa-
recer do Relator, Deputado Fernando Ferro. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Anthony Garotinho – Presidente, Dr. Grilo e Aureo 
– Vice-Presidentes, Amauri Teixeira, Arnaldo Jordy, 
Fernando Ferro, Francisco Araújo, Francisco Escórcio, 
Glauber Braga, Jean Wyllys, Luiza Erundina, Marcon 
e Roberto Britto, Titulares. 

Sala da Comissão, 13 de junho de 2012. – De-
putado Anthony Garotinho, Presidente.

Proposição: PEC 0202/12

Autor da Proposição: Anthony Garotinho e Outros

Ementa: Acrescenta o § 4º ao art. 217 da Constituição 
Federal, para determinar a organização da administra-
ção desportiva no país, na forma da lei, segundo os 
princípios da democracia, da participação da sociedade,
da transparência, da moralidade, do humanismo, da 
justiça e da popularização desportiva.

Data de Apresentação: 01/08/2012

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:
Confirmadas 195
Não Conferem 004
Fora do Exercício 000
Repetidas 022
Ilegíveis 000
Retiradas 000
Total 221

Assinaturas Confirmadas
1 ABELARDO CAMARINHA PSB SP
2 ABELARDO LUPION DEM PR
3 ACELINO POPÓ PRB BA
4 ADRIAN PMDB RJ
5 AFONSO FLORENCE PT BA
6 ALEX CANZIANI PTB PR
7 ALFREDO KAEFER PSDB PR
8 ALICE PORTUGAL PCdoB BA
9 AMAURI TEIXEIRA PT BA
10 ANDRE MOURA PSC SE
11 ANDRÉ ZACHAROW PMDB PR
12 ANTHONY GAROTINHO PR RJ
13 ANTONIO BULHÕES PRB SP
14 ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB SP
15 ARIOSTO HOLANDA PSB CE
16 ARNON BEZERRA PTB CE
17 ARTUR BRUNO PT CE

18 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
19 ASSIS CARVALHO PT PI
20 ASSIS DO COUTO PT PR
21 AUREO PRTB RJ
22 BENEDITA DA SILVA PT RJ
23 BERINHO BANTIM PSDB RR
24 BETO MANSUR PP SP
25 BIFFI PT MS
26 BOHN GASS PT RS
27 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
28 CÂNDIDO VACCAREZZA PT SP
29 CARLINHOS ALMEIDA PT SP
30 CARLOS BRANDÃO PSDB MA
31 CARLOS ZARATTINI PT SP
32 CARMEN ZANOTTO PPS SC
33 CHICO ALENCAR PSOL RJ
34 CHICO D’ANGELO PT RJ
35 CHICO LOPES PCdoB CE
36 CLAUDIO CAJADO DEM BA
37 CLÁUDIO PUTY PT PA
38 DAMIÃO FELICIANO PDT PB
39 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA
40 DARCÍSIO PERONDI PMDB RS
41 DAVI ALVES SILVA JÚNIOR PR MA
42 DÉCIO LIMA PT SC
43 DELEGADO PROTÓGENES PCdoB SP
44 DEVANIR RIBEIRO PT SP
45 DOMINGOS DUTRA PT MA
46 DR. PAULO CÉSAR PSD RJ
47 DR. ROSINHA PT PR
48 EDINHO ARAÚJO PMDB SP
49 EDIO LOPES PMDB RR
50 EDMAR ARRUDA PSC PR
51 EDSON PIMENTA PSD BA
52 EDSON SANTOS PT RJ
53 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
54 EDUARDO CUNHA PMDB RJ
55 EDUARDO GOMES PSDB TO
56 EDUARDO SCIARRA PSD PR
57 EFRAIM FILHO DEM PB
58 ELIENE LIMA PSD MT
59 EROS BIONDINI PTB MG
60 EUDES XAVIER PT CE
61 EVANDRO MILHOMEN PCdoB AP
62 FÁTIMA BEZERRA PT RN
63 FERNANDO MARRONI PT RS
64 FLÁVIA MORAIS PDT GO
65 FRANCISCO ARAÚJO PSD RR
66 FRANCISCO ESCÓRCIO PMDB MA
67 FRANCISCO FLORIANO PR RJ
68 GERALDO RESENDE PMDB MS
69 GERALDO SIMÕES PT BA
70 GILMAR MACHADO PT MG
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71 GLAUBER BRAGA PSB RJ
72 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
73 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB RN
74 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM
75 HOMERO PEREIRA PSD MT
76 IRAJÁ ABREU PSD TO
77 IVAN VALENTE PSOL SP
78 JAIME MARTINS PR MG
79 JAIRO ATAÍDE DEM MG
80 JÂNIO NATAL PRP BA
81 JEFFERSON CAMPOS PSD SP
82 JESUS RODRIGUES PT PI
83 JOÃO CALDAS PEN AL
84 JOÃO DADO PDT SP
85 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
86 JOÃO PAULO CUNHA PT SP
87 JOÃO PAULO LIMA PT PE
88 JOAQUIM BELTRÃO PMDB AL
89 JONAS DONIZETTE PSB SP
90 JORGINHO MELLO PSDB SC
91 JOSÉ AIRTON PT CE
92 JOSÉ AUGUSTO MAIA PTB PE
93 JOSÉ PRIANTE PMDB PA
94 JOSÉ ROCHA PR BA
95 JOSE STÉDILE PSB RS
96 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
97 JÚLIO CAMPOS DEM MT
98 JÚLIO CESAR PSD PI
99 JÚNIOR COIMBRA PMDB TO
100 KEIKO OTA PSB SP
101 LAERCIO OLIVEIRA PR SE
102 LEONARDO GADELHA PSC PB
103 LEONARDO MONTEIRO PT MG
104 LEOPOLDO MEYER PSB PR
105 LINCOLN PORTELA PR MG
106 LUCI CHOINACKI PT SC
107 LUIZ CARLOS SETIM DEM PR
108 LUIZ COUTO PT PB
109 LUIZ NOÉ PSB RS
110 LUIZ SÉRGIO PT RJ
111 LUIZA ERUNDINA PSB SP
112 MAJOR FÁBIO DEM PB
113 MARCELO AGUIAR PSD SP
114 MARCELO CASTRO PMDB PI
115 MARCON PT RS
116 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL
117 MAURÍCIO TRINDADE PR BA
118 MAURO LOPES PMDB MG
119 MAURO MARIANI PMDB SC
120 MENDONÇA FILHO DEM PE
121 MILTON MONTI PR SP
122 MIRIQUINHO BATISTA PT PA
123 NATAN DONADON PMDB RO

124 NEILTON MULIM PR RJ
125 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
126 NELSON MEURER PP PR
127 NEWTON LIMA PT SP
128 NILDA GONDIM PMDB PB
129 NILTON CAPIXABA PTB RO
130 ODAIR CUNHA PT MG
131 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
132 OSMAR TERRA PMDB RS
133 OTONIEL LIMA PRB SP
134 PADRE JOÃO PT MG
135 PADRE TON PT RO
136 PAULO CESAR QUARTIERO DEM RR
137 PAULO FERREIRA PT RS
138 PAULO PIAU PMDB MG
139 PAULO TADEU PT DF
140 PAULO TEIXEIRA PT SP
141 PEDRO CHAVES PMDB GO
142 PEDRO EUGÊNIO PT PE
143 PROFESSOR VICTÓRIO GALLI PMDB MT
144 RAIMUNDÃO PMDB CE
145 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
146 RATINHO JUNIOR PSC PR
147 RAUL HENRY PMDB PE
148 REGINALDO LOPES PT MG
149 RENATO MOLLING PP RS
150 RIBAMAR ALVES PSB MA
151 RICARDO ARCHER PMDB MA
152 RICARDO BERZOINI PT SP
153 RICARDO IZAR PSD SP
154 ROBERTO SANTIAGO PSD SP
155 RODRIGO BETHLEM PMDB RJ
156 RODRIGO MAIA DEM RJ
157 ROGÉRIO CARVALHO PT SE
158 ROMÁRIO PSB RJ
159 RONALDO FONSECA PR DF
160 RONALDO NOGUEIRA PTB RS
161 ROSANE FERREIRA PV PR
162 RUBENS BUENO PPS PR
163 RUY CARNEIRO PSDB PB
164 SALVADOR ZIMBALDI PDT SP
165 SANDES JÚNIOR PP GO
166 SARAIVA FELIPE PMDB MG
167 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP
168 SÉRGIO BRITO PSD BA
169 SEVERINO NINHO PSB PE
170 SIBÁ MACHADO PT AC
171 SILVIO COSTA PTB PE
172 TIRIRICA PR SP
173 VALADARES FILHO PSB SE
174 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA
175 VANDERLEI MACRIS PSDB SP
176 VANDERLEI SIRAQUE PT SP
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177 VICENTE ARRUDA PR CE
178 VICENTE CANDIDO PT SP
179 VICENTE SELISTRE PSB RS
180 VICENTINHO PT SP
181 VIEIRA DA CUNHA PDT RS
182 VILALBA PRB PE
183 VILSON COVATTI PP RS
184 VITOR PAULO PRB RJ
185 VITOR PENIDO DEM MG
186 WALDENOR PEREIRA PT BA
187 WALDIR MARANHÃO PP MA
188 WELITON PRADO PT MG
189 WELLINGTON ROBERTO PR PB
190 WILSON FILHO PMDB PB
191 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
192 ZÉ GERALDO PT PA
193 ZÉ SILVA PDT MG
194 ZECA DIRCEU PT PR
195 ZOINHO PR RJ

PROJETO DE LEI Nº 805-C, DE 2007 
(Do Senado Federal) 

Ofício (SF) nº 1.493/2012 

Emendas do Senado Federal ao Pro-
jeto de Lei nº 805-B, de 2007, que “Altera 
a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que 
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB”.

AUTÓGRAFOS DO 
 PL Nº 805-B/07, APROVADO NA  

CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 28-3-12

Altera a Lei n° 8.906, de 4 de julho 
de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 63 da Lei nº 8.906, de 4 de 

julho de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 63.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º O candidato deve comprovar situa-

ção regular perante a OAB, não ocupar cargo 
exonerável ad nutum, não ter sido condenado 
por infração disciplinar, salvo reabilitação, e 
exercer efetivamente a profissão.”(NR)

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

EMENDAS DO SENADO FEDERAL

Emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 17, de 2012 (PL nº 805, de 2007, na casa 

de origem), que “Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho 
de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e 
a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB”.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Emenda nº 1 – CCJ, de redação)

Dê-se à ementa do Projeto a seguinte redação:

“Altera o § 2º do art. 63 da Lei nº 8.906, 
de 4 de julho de 1994, que “dispõe sobre o 
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB)”, para tratar dos 
prazos de exercício da profissão para par-
ticipação nas eleições dos membros dos 
órgãos da OAB.” 

EMENDA Nº 2 
(Corresponde à Emenda nº 2 – CCJ)

Dê-se ao § 2º do art. 63 da Lei nº 8.906, de 4 
de julho de 1994, nos termos do art. 1º do Projeto, a 
seguinte redação:

“Art. 1º O § 2º do art. 63 da Lei nº 8.906, 
de 4 de julho de 1994, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

‘Art. 63.  .................................................  
 ..............................................................
§ 2º O candidato deve comprovar situ-

ação regular junto à OAB, não ocupar cargo 
exonerável ad nutum, não ter sido condena-
do por infração disciplinar, salvo reabilitação, 
e exercer efetivamente a profissão há mais 
de 3 (três) anos, nas eleições para os cargos 
de Conselheiro Seccional e das Subseções, 
quando houver, e há mais de 5 (cinco) anos, 
nas eleições para os demais cargos.’ (NR)” 

Senado Federal, 19 de julho de 2012. – Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 4.238, DE 2012 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 135/2010 
Ofício nº 1.491/2012 (SF)

Altera o art. 19 da Lei nº 7.102, de 20 
de junho de 1983, para dispor sobre o piso 
nacional de salário dos empregados em 
empresas particulares que explorem ser-
viços de vigilância e transporte de valores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 19 da Lei nº 7.102, de 20 de junho 

de 1983, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 19.  ................................................
 ..............................................................
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V – piso nacional de salário, observados 
os graus de responsabilidade e de risco pro-
fissional na atividade desenvolvida.

§ 1º Para os fins do disposto no inciso V 
do caput, os graus de responsabilidade e de 
risco serão classificados em máximo, médio 
e mínimo, com piso salarial, para as diversas 
faixas, de:

I – grau máximo: R$ 1.100,00 (mil e cem 
reais);

II – grau médio: R$ 950,00 (novecentos 
e cinquenta reais);

III – grau mínimo: R$ 800,00 (oitocen-
tos reais).

§ 2º As atividades e os profissionais que 
estarão sujeitos às responsabilidades e aos 
riscos compatíveis com a graduação estabe-
lecida no § 1º serão definidos em negociações 
coletivas de trabalho.

§ 3º Os valores fixados no § 1º deste 
artigo serão reajustados anualmente pela va-
riação integral do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), calculado, no mesmo 
período, pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), ou por outro 
índice que venha a substituí-lo.” (NR)

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

Senado Federal, 19 de julho de 2012. – Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 4.239, DE 2012 
(Do Senado Federal) 

PLS n° 495/11 
OFÍCIO n° 1492/12 – SF 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescen-
te), e a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 
2008, que dispõe sobre a Política Nacional 
de Turismo, para ampliar o combate à ex-
ploração sexual de crianças e adolescentes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de ju-

lho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente), 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 244-A.  ...........................................
Pena – reclusão de 6 (seis) a 12 (doze) 

anos, e multa.
§ 1º Incorrem nas mesmas penas todos 

aqueles que facilitam ou estimulam, inclusive 
pela rede mundial de computadores, as práticas 
previstas no caput, bem como o proprietário, 

o gerente ou o responsável pelo local em que 
se verifique a submissão de criança ou ado-
lescente à exploração sexual

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

§ 3º A União colaborará com os Estados 
e Municípios na realização de campanhas ins-
titucionais e educativas periódicas de combate 
à exploração sexual de crianças e adolescen-
tes.§ 4º As iniciativas públicas ou privadas 
que contribuam para políticas de combate à 
exploração sexual de crianças e adolescentes 
poderão ser reconhecidas pelo poder público, 
por meio de selo indicativo, conforme dispuser 
o regulamento.” (NR)

Art. 2º O inciso X do art. 5º da Lei nº 11.771, de 
17 de setembro de 2008, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 5º  ..................................................
 ..............................................................
X – prevenir e combater as atividades 

turísticas relacionadas à exploração de na-
tureza sexual, especialmente de crianças e 
adolescentes, e outras que afetem a dignida-
de humana, respeitadas as competências dos 
diversos órgãos governamentais envolvidos;

 .................................................... ” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
Senado Federal, 19 de julho de 2012. – Senador 

José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 4.240, DE 2012 
(Da Sra. Andreia Zito)

Altera a redação do § 1º, do art. 30, da 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e 
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Parágrafo 1º do art. 30 da Lei nº 9.250, 

de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 30.  ..................................................
§ 1º O serviço médico oficial fixará o pra-

zo de validade do laudo pericial, no caso de 
moléstias passíveis de controle, excluindo-se 
desta norma as aposentadorias por invalidez 
permanente, originadas das situações previs-
tas no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1988.

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

Justifica-se a apresentação deste projeto de lei, 
visando desse modo a possibilidade de se proporcionar 
aos servidores aposentados por invalidez permanente 
por consequência de acidente em serviço ou moléstia 
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, escle-
rose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, 
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatite grave, estados avançados da 
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação 
por irradiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, 
com base em conclusão da medicina especializada, 
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da 
aposentadoria ou reforma, conforme estabelecido no 
inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988, a prer-
rogativa do não cumprimento ao estabelecido na reda-
ção atual do § 1º do art. 30 da Lei nº 9.250, de 1995. 

Ocorre que, atualmente, o cidadão que necessita 
de isenção do desconto de imposto de renda na fonte, 
por ser portador de uma dessas situações supracita-
das, é possuidor de despesas médicas com medica-
mentos bastante onerosos, ainda precise de tempo em 
tempo, normalmente a cada dois anos, sujeitar-se a 
nova perícia para renovar o período de validade para 
fins de isenção do desconto do imposto de renda na 
fonte, por conta do estabelecido no § 1º do art. 30 da 
Lei nº 9.250, de 1995. Esta ação tem provocado situa-
ções totalmente injustas, uma vez que esses cidadãos 
portadores destas doenças incapacitantes têm que 
se locomoverem em busca da realização, muitas das 
vezes, de novos exames, novos requerimentos para 
realização de novas inspeções pela Junta Médica Ofi-
cial, na organização que se encontram vinculado para 
fins de percepção dos proventos de aposentadoria, o 
que significa uma série de transtornos para aqueles 
que já adquiriram uma condição de vida não normal. 
Muitas vezes, por conta da demora burocrática, corre-
-se o risco de se reiniciar o desconto de imposto de 
renda na fonte, por conta de demoras da expedição 
de um novo laudo ratificador da situação que já vem 
acontecendo desde a sua aposentação. 

Ora, é interessante entender que se o cidadão 
foi aposentado por invalidez permanente por uma das 
situações previstas no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 
7.713, de 1988, há de se concluir que se trata de situ-
ações irreversíveis, que na maioria dos casos só são 
deferidas as aposentadorias depois de um período 
mínimo de licença para o tratamento da própria saúde, 
que normalmente é de dois anos.

Há de se entender que as juntas médicas oficiais 
responsáveis pelas decisões e diagnósticos sobre a 
compulsoriedade da aposentadoria por invalidez per-

manente, são detentoras de todos os conhecimentos 
técnico-científicos para, no momento da decisão do 
laudo conclusivo relativo ao cidadão que está senso 
atendido por conta da situação de saúde apresentada, 
poderão com toda a certeza fixar em relação a prazo 
que nos caos previstos no inciso XIV do art. 6º da Lei 
nº 7.713, de 1988, a isenção passa a ser em caráter 
definitivo, pois certamente todas as doenças elenca-
das no rol pertinente à isenção de imposto de renda, 
não se permite pensar em cura total, nem ao retorno 
as atividades laborais que antes da comprovação da 
existência da doença esse cidadão desempenhava.

A vista de tudo aqui exposado, estes são os en-
tendimentos que me permite a apresentação desta 
proposição de projeto de lei. 

Estou segura de que esta iniciativa haverá de 
prosperar nesta Casa Legislativa, recebendo o apoio 
dos ilustres Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putada Andreia Zito, PSDB/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 4.241, DE 2012 
(Da Sra. Erika Kokay)

Dispõe sobre o direito à identidade 
de gênero.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o reconhecimento 

de identidade de gênero.
Art. 2º Toda pessoa tem direito:

I – ao reconhecimento de sua identida-
de de gênero;

II – ao livre desenvolvimento de sua pes-
soa de acordo com tal identidade;

III – De ser tratada de acordo com sua 
identidade de gênero e de ser identificada de 
acordo com ela.

Art. 3º Entende-se por identidade de gênero a 
vivência interna e individual do gênero tal como cada 
pessoa a sente, seja correspondente ou não ao sexo 
biológico, o que pode incluir a vivência pessoal, a modi-
ficação da aparência do corpo e das funções corporais 
por meio farmacológicos ou cirúrgicos, por livre escolha 
da pessoa, além de aspectos relativos à vestimenta, 
aos modos à fala.

Art. 4º Toda pessoa maior de dezoito anos pode-
rá requerer a retificação de seus registros para altera-
ções relativas ao nome, ao sexo e à imagem, quando 
não coincidam com sua autodefinição de identidade 
de gênero.

Art. 5º Os menores de dezoito anos somente 
poderão requerer a retificação a que se refere o art. 
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4º desta Lei com o seu consentimento e a expressa 
autorização dos pais ou representantes legais.

Art. 6º A retificação de registros não modificará a 
titularidade dos direitos e obrigações correspondentes 
ao requerente anteriormente à averbação das altera-
ções registrais, nem as de direito de família, incluída 
a adoção, que se manterão inalteradas.

Art. 7º Os procedimentos relativos ao reconhe-
cimento de identidade de gênero serão sigilosos e as 
ações judiciais dele decorrentes tramitarão em segredo 
de justiça e em regime prioritário.

Art. 8º Toda pessoa maior de dezoito anos poderá 
se submeter a intervenções cirúrgicas totais ou par-
ciais e a tratamentos hormonais para adequação do 
corpo à sua identidade de gênero, sem necessidade 
de autorização judicial.

Art. 9º Os tratamentos e intervenções cirúrgicas 
decorrentes do reconhecimento da identidade de gê-
nero serão obrigatoriamente realizados pelo Sistema 
Único de Saúde –SUS.

Art. 10. Esta Lei entre em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Com esta inovação legislativa pretende-se resol-
ver um problema que afeta milhares de pessoas no 
Brasil e que, até o momento resta sem solução eficaz, 
tendo em vista a falta de legislação adequada.

Muitas pessoas, infelizmente, ainda sofrem dis-
criminação e preconceito por não conseguirem se 
afirmar socialmente em consonância com a identidade 
de gênero de sua escolha, com a qual se identificam 
psicologicamente.

Essas pessoas são obrigadas a portar documento 
fornecido pelo Estado de acordo com seu sexo biológi-
co, o que agride sua personalidade, seus sentimentos 
e expectativas interiores e lhes coloca em permanente 
confronto com a sociedade.

Isso resulta em profundo sofrimento e desilusão, 
levando, em muitos casos à depressão e, em algumas 
situações, até mesmo ao suicídio, uma vez que essas 
pessoas não conseguem viver de acordo com as im-
posições sociais e, ao mesmo tempo, não são aceitas 
no seu modo natural de viver.

A Constituição Federal estabelece, como funda-
mentos da Estado Democrático de Direito, a dignidade 
da pessoa humana, princípio este que jamais é res-
peitado no caso de pessoas com escolha de gênero 
diverso do seu sexo biológico.

O legislador tem o mister de fazer cumprir os 
preceitos constitucionais a todos os seres humanos, 
sejam maioria ou minoria, devendo a sua dignidade ser 
respeitada, seja qual for a sua identidade de gênero.

Assim, com esta proposição esperamos atender 
aos anseios dessas pessoas de uma vida digna, com 
respeito e cidadania plena, como deve acontecer em 
um Estado Democrático de Direito.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012.
Deputada Erika Kokay, PT/DF.

PROJETO DE LEI Nº 4.242, DE 2012 
(Do Sr. João Caldas)

Acresce e altera dispositivos das Leis 
nº 11.518, de 5 de setembro de 2007, 10.683, 
de 28 de maio de 2003, 10.233, de 5 de junho 
de 2001, 10.893, de 13 de julho de 2004, para 
autorizar a Secretaria Especial de Portos 
a formulação de políticas e diretrizes para 
gestão de portos fluviais, lacustres e hidro-
vias, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea b do inciso XXII do caput do art. 

27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 27.  ................................................
XXII –  ...................................................
 ..............................................................
b) marinha mercante, vias navegáveis; 

Art. 2º O caput do art.24-A da Lei nº 10.683, de 
28 de maio de 2003, passa a vigorar com os seguintes 
termos acrescidos à redação:

“Art. 24-A. À Secretaria Especial de Por-
tos compete assessorar direta e indiretamente 
o Presidente da República na formulação de 
políticas e diretrizes para o desenvolvimento 
e o fomento do setor de portos e terminais 
marítimos, portos fluviais e lacustres, exce-
tuados os outorgados às companhias docas 
e, especialmente, promover a execução e a 
avaliação de medidas, programas e projetos 
de apoio ao desenvolvimento da infraestrutu-
ra e da superestrutura dos portos e terminais 
portuários marítimos, fluviais e lacustres, além 
de hidrovias, bem como dos outorgados às 
companhias docas.

Art.3º As alíneas a e b do inciso III do caput do 
art. 27 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 passa 
a vigorar com a seguinte redação;

“Art. 27.  ................................................
III – propor:
a) ao Ministério dos Transportes, o plano 

geral de outorgas de exploração da infraestru-
tura aquaviária, e da prestação de serviços de 
transporte aquaviário; e 
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b) à Secretaria Especial de Portos da 
Presidência da República o plano geral de 
outorgas de exploração da infraestrutura e 
da superestrutura dos portos e terminais por-
tuários marítimos, mesmo aos outorgados 
às companhias docas e, dos portos fluviais e 
lacustres, excluídos os portos outorgados às 
companhias docas; 

Art. 4º O incisos do parágrafo único do art.6º da 
Lei nº 11.518, de 5 de setembro de 2007, passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

“Art. 6º  ..................................................
Parágrafo único.  ...................................
 ..............................................................
V – portos fluviais e lacustres
VI – hidrovias

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

Art. 6º Ficam revogadas as Leis com disposições 
em contrário..

Justificação

Compete ao Ministério dos Transportes, órgão 
da administração pública federal direta, dentre outros 
assuntos a gestão dos assuntos da marinha mercante, 
vias navegáveis, portos fluviais e lacustres, excetuados 
os outorgados às companhias docas. Compreendendo 
assim, a formulação, coordenação e supervisão das 
políticas nacionais e a participação no planejamento 
estratégico, o estabelecimento de diretrizes para sua 
implementação e a definição das prioridades dos pro-
gramas de investimentos.

No entanto, entende-se como necessária a cen-
tralização na Secretaria de Portos da competência 
para gestão e administração dos portos marítimos e 
também dos portos fluviais e lacustres, bem como das 
hidrovias com intuito de melhor adequação às neces-
sidades desse setor.

Assim para não dispersar pensamentos, equipes 
técnicas, planejamentos, logística, decisões, estraté-
gias, além de otimizar e baixar recursos e, por a Se-
cretaria de Portos já ter em sua competência assesso-
ramento direto e imediato na formulação, coordenação 
e supervisão de políticas nacionais e diretrizes para 
o desenvolvimento e o fomento do setor de portos e 
terminais portuários marítimos, setores de maior am-
plitude, torna-se clara a possibilidade de reunir em úni-
ca entidade a competência para realização da gestão, 
administração e desenvolvimento de todo o setor por-
tuário, tanto marítimo quanto fluvial e lacustre.

A separação das competências dos portos fluviais 
e lacustres e dos portos marítimos atende apenas a 

interesses políticos e não ao interesse técnico. A jun-
ção das competências na Secretaria Especial de Por-
tos deixará de atender um interesse menor para fazer 
frente ao interesse do País em relação a logística e 
estratégica do setor.

O setor de portos e terminais portuários não pode 
ter dois comandos, vez que por possuir a Secretaria de 
Portos a competência para tratar de portos e terminais 
portuários marítimos, pode, sem sombra de dúvida, 
administrar e promover as demandas em relação aos 
portos fluviais, lacustres e hidrovias.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado João Caldas, PSDB/AL.

PROJETO DE LEI Nº 4.243, DE 2012 
(Do Sr. Felipe Bornier)

Dispõe sobre a gratuidade para trans-
porte de órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano para transplantes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O transporte aéreo de órgãos, tecidos e 

partes do corpo humano em aviões de companhias 
aéreas atuantes em território nacional é gratuito e 
obrigatório.

§ 1º O embarque do material de que trata o caput 
é condicionado à autorização, identificação e acondi-
cionamento adequado por parte da respectiva central 
de captação de órgão.

§ 2º A participação de cada companhia aérea e 
a forma de requisição do transporte do material referi-
do no caput será feito nos termos da regulamentação.

Art. 2º Esta lei entra em vigor sessenta dias após 
a sua publicação.

Justificação

O avanço científico e tecnológico propiciou à hu-
manidade, de forma cada dia mais segura, mais efetiva 
e menos agressiva, o transplante de órgãos tecidos e 
partes do corpo humano.

A técnica do transplante, para além de seu sig-
nificado técnico e sanitário, coloca para todos nós a 
questão da solidariedade, pois a grande maioria dos 
órgãos para transplantes vem de doações de pessoas 
que tiveram atestada sua morte encefálica.

A disposição de tais órgãos, entretanto, requer 
uma articulação complexa, que envolve recursos hu-
manos aptos e treinados, comunicação rápida, material 
para a retirada, acondicionamento e conservação dos 
órgãos doados e, tão importante quanto os demais fato-
res, transporte em tempo adequado do ou dos órgãos.

Esse último fator envolvido na cadeia de eventos 
que vai permitir a salvação de uma vida, de renascimento 
de esperanças, de alegria para muitas famílias é crucial, 
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pois de nada adianta todo o esforço de identificação do 
possível doador, de convencimento de seus familiares, 
de retirada tempestiva dos órgãos, se não houver como 
transportá-los a tempo de serem, ainda viáveis, coloca-
dos à disposição das equipes de transplantes.

Nesse sentido, propomos tornar gratuito e obriga-
tório a todas as empresas aéreas atuantes em território 
nacional o transporte de órgãos, tecidos e partes do 
corpo humano destinados a transplantes.

Cremos que tal obrigatoriedade em nada afetará 
o lucro, a rentabilidade ou a logística das companhias 
aéreas, pois esse material acondicionado em caixas 
térmicas não apresenta volume ou peso significativo, 
podendo ser facilmente ser transportado nos compar-
timentos de carga das aeronaves.

Em contrapartida, o alcance de tal medida para a 
saúde pública e para o alento dos milhares de brasileiros 
que aguardam nas filas de transplantes será enorme.

Dessa forma, esperamos o apoio de nossos Pares 
no Congresso Nacional para a aprovação de Projeto 
de tão grande alcance.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Felipe Bornier.

PROJETO DE LEI Nº 4.244, DE 2012 
(Do Sr. Felipe Bornier)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para dispor sobre bicicletas 
elétricas

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta dispositivos à Lei nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro (CTB), para equiparar as bi-
cicletas elétricas, conforme especificado, às bicicletas 
movidas a propulsão humana.

Art. 2º A Lei nº 9.503/1997 passa a vigorar com 
os seguintes acréscimos:

I – no art. 58, acréscimo de § 2º, renumerando-
-se o atual parágrafo único como § 1º:

Art. 58.  ..................................................
§ 2º Para os efeitos do caput, equiparam-

-se as bicicletas elétricas com potência máxi-
ma de 250 (duzentos e cinquenta) Watts às 
bicicletas movidas à propulsão humana. (NR)

II – no art. 130, acréscimo de § 3º:
Art. 130.  ................................................
§ 3º Não estão sujeitas a registro e licen-

ciamento as bicicletas movidas a propulsão 
humana e as bicicletas elétricas com potên-
cia máxima de 250 (duzentos e cinquenta) 
Watts. (NR)

III – no art. 141, acréscimo de § 3º:
Art. 141.  ................................................
§ 3º A condução de bicicletas elétricas 

com potência máxima de 250 (duzentos e cin-
quenta) Watts depende de autorização expe-
dida pelo Município, não se exigindo processo 
de habilitação.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
trinta dias de sua publicação oficial.

Justificação

O art. 129 do CTB preconiza que o registro e o 
licenciamento dos veículos de propulsão humana, dos 
ciclomotores e dos veículos de tração animal devem 
obedecer à legislação municipal do domicílio ou resi-
dência de seus proprietários. No que concerne às re-
gras de habilitação, o art. 141 prevê a edição de regras, 
pelo CONTRAN, para o processo de habilitação em 
si, as normas relativas à aprendizagem para conduzir 
veículos automotores e elétricos e à autorização para 
conduzir ciclomotores. Por outro lado, a autorização 
para conduzir veículos de propulsão humana e de tra-
ção animal fica a cargo dos Municípios (art. 141, § 1º).

Por sua vez, a Resolução CONTRAN nº 315/2009 
equipara os cicloelétricos de duas ou três rodas, provi-
dos de motor de propulsão elétrica com potência má-
xima de 4 quilowatts, dotados ou não de pedais acio-
nados pelo condutor, aos ciclomotores. Além do limite 
de potência, essa equiparação é condicionada a um 
limite de peso máximo de 140 quilogramas, incluindo o 
condutor, passageiro e carga, e à velocidade máxima, 
declarada pelo fabricante, de 50 quilômetros por hora. 
A equiparação com os ciclomotores permite concluir 
que os condutores de bicicletas elétricas deverão estar 
habilitados na categoria “A” e usar capacetes, como 
os motociclistas.

Tal resumo nos mostra, de um lado, que a nossa 
legislação de trânsito não dedica atenção às bicicletas 
elétricas e, de outro, que essa lacuna, somada ao fato 
de algumas normas dependerem de legislação muni-
cipal, possibilita a existência de situações díspares 
no território nacional. No município do Rio de Janeiro, 
a prefeitura emitiu decreto enquadrando as bicicletas 
elétricas na mesma categoria das bicicletas comuns, o 
que dispensa o emplacamento e a habilitação. Em São 
Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 
informou que desenvolve estudo detalhado para regu-
lamentar o uso de bicicletas elétricas na cidade. Não 
está definido, ainda, se esse veículo será equiparado 
às bicicletas ou às motocicletas, opção que exigiria car-
teira de habilitação na categoria “A” e emplacamento.

Enquanto isso, o uso de bicicletas elétricas vem 
crescendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. 
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Esse crescimento vem sendo fortemente impulsiona-
do em função dos problemas de mobilidade urbana, 
comuns nos grandes centros urbanos, bem como do 
apelo ecológico desses veículos, que não emitem ru-
ídos ou poluentes e não utilizam combustível fóssil. 
Além disso, as bicicletas elétricas exigem menor es-
forço do ciclista, o que facilita sua adoção como meio 
de transporte para os deslocamentos cotidianos, visto 
que a pessoa pode ir de casa ao trabalho sem chegar 
lá extenuado.

Na tentativa de fazer com que a nossa legislação 
de trânsito acompanhe esse movimento, estamos pro-
pondo este projeto de lei que busca explicitar a equipa-
ração das bicicletas elétricas com potência máxima de 
250 (duzentos e cinquenta) Watts às bicicletas movidas 
a propulsão humana. Com isso, esses veículos não fi-
cam sujeitos a registro e licenciamento e não exigem 
a habilitação do condutor. Registre-se que o limite de 
potência estabelecido é o mesmo adotado por países 
da União Europeia.

Na certeza de que a medida vai proporcionar 
mais segurança para aqueles que desejarem adotar a 
bicicleta elétrica como meio de transporte, esperamos 
contar com o apoio de todos para a rápida aprovação 
desta proposição.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Felipe Bornier.

PROJETO DE LEI Nº 4.245, DE 2012 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Altera o art. 8º da Lei nº 12.009, de 
29 de julho de 2009, que Regulamenta o 
exercício das atividades dos profissio-
nais em transporte de passageiros, “mo-
totaxista”, em entrega de mercadorias e 
em serviço comunitário de rua, e “moto-
boy”, com o uso de motocicleta, altera a 
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
para dispor sobre regras de segurança 
dos serviços de transporte remunerado 
de mercadorias em motocicletas e mo-
tonetas – moto-frete -, estabelece regras 
gerais para a regulação deste serviço e 
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta: 
O art. 8º da Lei 12.009, de 2009, passa a vigorar 

com a seguinte redação:

“Art. 8o Os condutores que atuam na pres-
tação do serviço de moto-frete, assim como os 
veículos empregados nessa atividade, deve-
rão estar adequados às exigências previstas 

nesta Lei no prazo de até 730 (setecentos e 
trinta) dias, contado da regulamentação pelo 
Contran dos dispositivos previstos no art. 139-
A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
e no art. 2o desta Lei.

Justificação

Os cursos previstos no inciso III, do art. 5.º, da 
Resolução 356, não tem tida a disponibilidade de va-
gas necessárias para todos os interessados, sejam os 
motoboys e mototaxistas, implicando assim no esta-
belecimento de multas totalmente incompatíveis para 
com o exercício da atividade, que estão sujeitas, além 
de multa, a apreensão do veículo.

Pelo exposto, conclamo os nobres pares a apro-
var o presente projeto de lei, de modo a garantirmos a 
melhoria da qualidade do serviço prestado por esses 
profissionais.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Arnaldo Faria de Sá.

PROJETO DE LEI Nº 4.246, DE 2012 
(Do Sr. Jerônimo Goergen)

Dispõe sobre o exercicio da profissão 
de motorista.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, bem como a Lei 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 – Código de Transito Brasileiro, que 
restaram alteradas pela Lei nº 12.619, de 30 de abril de 
2012, e dispõem do Serviço do Motorista Profissional.

Art. 2º O Parágrafo 1º, do artigo 235-C, Seção 
IV-A, do Capítulo I, do Título III da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“§ 1º Admite-se a prorrogação da jorna-
da de trabalho por até 4 (quatro) horas extra-
ordinárias.”

Art. 3º O Parágrafo 3º, do artigo 235-C, Seção 
IV-A, do Capítulo I, do Título III da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“§ 3º Será assegurado ao motorista pro-
fissional intervalo mínimo de 1 (uma) hora para 
refeição, além do intervalo de repouso de 8 
(oito) horas a cada 24 (vinte quarto) horas e 
descanso semanal de 32 (trinta e duas) horas, 
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podendo este ser compensado no retorno a 
base, mediante ajuste entre as partes, quando 
o motorista estiver fora da base.”

Art. 4º Revoga-se o Parágrafo 1º, do artigo 235-E, 
Seção IV-A, do Capítulo I, do Título III da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que foi incluído pela 
Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012.

Art. 5º Revoga-se o Artigo 235-F, Seção IV-A, do 
Capítulo I, do Título III da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, que foi incluído pela Lei nº 
12.619, de 30 de abril de 2012.

Art. 6º O Parágrafo 2º, do artigo 67-A, da Lei 
9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Tran-
sito Brasileiro, que restou alterado pela Lei nº 12.619, 
de 30 de abril de 2012, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“§ 2º Em situações excepcionais de 
inobservância justificada do tempo de dire-
ção estabelecido no caput e desde que não 
comprometa a segurança rodoviária, o tempo 
de direção poderá ser prorrogado por até 2 
(duas) horas, de modo a permitir que o con-
dutor, o veículo e sua carga cheguem a lugar 
que ofereça a segurança e o atendimento 
demandado.”

Art. 7º O Parágrafo 3º, do artigo 67-A, da Lei 
9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Tran-
sito Brasileiro, que restou alterado pela Lei nº 12.619, 
de 30 de abril de 2012, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“§ 3º O condutor é obrigado a, dentro do 
período de 24 (vinte e quatro) horas, observar 
um intervalo de, no mínimo, 8 (oito) horas de 
descanso, podendo ser fracionado em 6 (seis) 
horas mais 2 (duas), no mesmo dia.”

Justificação

A Lei 12.619, de 30 de abril de 2012, que alterou 
a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e 
a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de 
Transito Brasileiro, trouxe transtorno à toda a cadeia 
de serviço de motorista profissional e impactou o cus-
to de produção, cujos os reflexos ainda estão sendo 
devidamente dimensionados.

Todavia, o que se tem de concreto até agora é 
a total inviabilidade, tanto do trabalhador que exer-
ce a profissão de motorista quanto das empresas 

que prestam serviço de transporte de carga, de tra-
balharem em conformidade com a atual legislação.

Diante do exposto, peço o apoio dos nobres Par-
lamentares desta Casa para a aprovação deste Projeto 
de Lei que apresento.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Jerônimo Goergen.

PROJETO DE LEI Nº 4.247, DE 2012 
(Do Sr. Assis Melo)

Altera a redação do § 6º do art. 477 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
para estipular prazos para a homologação 
da rescisão do contrato de trabalho. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 6º do art. 477 da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 477.  ..............................................
§ 6º A homologação da rescisão do con-

trato de trabalho e o pagamento das parcelas 
constantes do instrumento de rescisão ou re-
cibo de quitação deverá ser efetuado nos se-
guintes prazos:

a)  ..........................................................
b) ................................................ ”. (NR)

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

Justificação

A redação atual do § 6º do art. 477 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho-CLT, em suas alíneas a 
e b fixa prazos para o pagamento das verbas resci-
sórias, estipulando penalidades para o caso de seu 
descumprimento.

Ocorre que, como não há previsão expressa 
de prazo para a homologação da rescisão contratual 
pelo sindicato da categoria, o empregado, muitas ve-
zes, mesmo quando recebe devidamente as verbas 
rescisórias, o que muitas vezes não se verifica, deixa 
de receber os benefícios que realmente o garantirão 
durante o período de desemprego, em que estará dis-
putando nova vaga no mercado de trabalho.

Isto se dá pelo fato de que as guias para levan-
tamento do saldo das contas vinculadas no FGTS e 
para a percepção das parcelas relativas ao seguro-
-desemprego só lhe são entregues após a homologa-
ção da rescisão pelo respectivo sindicato profissional.

Como, em grande parte dos casos, o emprega-
dor não fez os recolhimentos que o habilitam a forne-
cer as guias do seguro-desemprego e do FGTS, ele 
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protela o mais que pode a homologação da rescisão 
junto ao sindicato. Em muitos casos, o empregado só 
consegue referidas guias após o desgastante trâmite 
de uma reclamação trabalhista.

A modificação que sugerimos, neste projeto de 
lei, tem por escopo por fim a essa angustiante situação 
por que passam os trabalhadores no momento em que 
se veem, ao mesmo tempo, desempregados e na luta 
por um novo emprego.

São essas as razões por que contamos com a 
aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Assis Melo.

PROJETO DE LEI Nº 4.248, DE 2012 
(Do Sr. José Chaves)

Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezem-
bro de 2000, determinando que os filmes 
distribuídos no País disponham dos recur-
sos de audiodescrição e legenda.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, determinando que os filmes dis-
tribuídos no País disponham dos recursos de audio-
descrição e legenda.

Art. 2º Acrescentem-se à Lei nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2000, os §§ 1º a 3º ao art. 12 e o art. 
19-A, com as seguintes redações:

 “Art. 12.  ................................................
  .............................................................
§ 1º A exibição de filmes em salas de ci-

nema e estabelecimentos similares, comerciais 
ou não, está condicionada à disponibilização 
simultânea dos recursos de autodescrição e 
legenda em língua portuguesa, na forma da 
regulamentação.

§ 2º Para as obras audiovisuais produzi-
das em língua portuguesa que forem exibidas 
em salas de cinema, nos espaços em que o 
filme estiver sendo apresentado em mais de 
uma sala de projeção, será facultada a exibi-
ção de apenas uma cópia legendada.

§ 3º A obrigação de que trata o § 1º tam-
bém se aplica aos filmes transmitidos pelos 
canais de televisão aberta e por assinatura.

 ..............................................................
Art. 19-A. Os filmes distribuídos para lo-

cação, para veiculação em canais de televisão 
aberta e por assinatura ou para exibição em 
salas de cinema e estabelecimentos similares, 
comerciais ou não, deverão dispor dos recur-

sos de audiodescrição e legenda em língua 
portuguesa, na forma da regulamentação.”

Art. 3º Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias 
após a sua publicação.

Justificação

De acordo com estimativas dos principais insti-
tutos de pesquisa e órgãos mundiais de referência na 
área de saúde, cerca de 12% da população do planeta 
possuem algum tipo de deficiência física ou intelectual. 
No Brasil, segundo o censo do IBGE de 2000, apro-
ximadamente 24,6 milhões de pessoas apresentam 
algum tipo de incapacidade ou deficiência. Estima-se 
ainda que esse contingente tenha se elevado para 26 
milhões em 2009. Desse total, quase 17 milhões pos-
suem algum grau de incapacidade visual, enquanto 6 
milhões apresentam deficiência auditiva.

Diversas ações já foram adotadas pelo Poder Pú-
blico no Brasil no intuito de estimular a inclusão social 
dessa importante parcela da população, como a criação 
de cotas em concursos públicos, isenção de tributos, 
instituição de normas de acessibilidade e implantação 
de projetos sociais voltados a esse público. Apesar da 
crescente preocupação manifestada pelas autoridades 
instituídas em torno de temas relacionados à acessibi-
lidade, ainda é notória a situação de desrespeito a que 
estão submetidas as pessoas deficientes.

No campo da cultura e do entretenimento, o de-
sinteresse de grande parte da sociedade em relação 
à matéria adquire contornos ainda mais marcantes, a 
começar pelos filmes distribuídos no País, que rara-
mente oferecem recursos técnicos que facilitem seu 
acesso pelos portadores de necessidades especiais, 
sobretudo os que possuem algum grau de incapaci-
dade visual.

Em nações como o Reino Unido, o problema da 
exclusão dos deficientes visuais, em específico, tem 
sido superado com o aumento do número de salas de 
exibição de obras audiovisuais que oferecem regular-
mente o recurso da audiodescrição, que já somam mais 
de trezentas. Além disso, mais de 30% das programa-
ções veiculadas pelas emissoras de televisão naquele 
país já dispõem dessa facilidade. Nações como Por-
tugal, Espanha, Austrália, Japão, Canadá, Itália, Ale-
manha e Holanda também já avançaram significativa-
mente no que diz respeito à oferta da audiodescrição.

No Brasil, entretanto, ainda há muito a evoluir. 
Embora reconheçamos que a legislação em vigor já 
estabeleça medidas que visam aproximar as pessoas 
portadoras de deficiência auditiva ou visual das prin-
cipais fontes de entretenimento e cultura, entendemos 
que os dispositivos instituídos não são suficientes para 
atender à demanda legítima desses cidadãos pela 
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ampliação do acesso aos bens culturais. A realidade 
demonstra que grande parte das pessoas deficientes 
nunca teve a oportunidade de conhecer os benefícios 
da audiodescrição e das legendas, em razão da carên-
cia de filmes veiculados pelas emissoras de televisão 
aberta que tenham sido adaptados às necessidades 
desse público.

Diante desse cenário, elaboramos o presente 
Projeto de Lei com a finalidade de determinar que os 
filmes distribuídos no País disponham de audiodes-
crição e legenda e, de maneira a estimular a inserção 
das pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva 
ao universo das produções artísticas e culturais. Para 
facilitar a consecução dos objetivos almejados pelo 
Projeto, o texto proposto abrange todas as principais 
janelas de oferta de conteúdos audiovisuais ao consu-
midor final – os canais de televisão aberta e por assi-
natura, os estabelecimentos de locação de títulos e as 
salas de exibição de filmes, mesmo as não comerciais.

As medidas propostas, além de estarem em con-
sonância com as políticas sociais adotadas pelo Go-
verno Federal em defesa dos direitos básicos dos por-
tadores de necessidades especiais, também ampliarão 
a base da população brasileira com acesso aos bens 
culturais, contribuindo, assim, para a democratização 
da informação e da cultura no País.

Em razão dos motivos elencados, esperamos 
contar com o apoio dos ilustres Pares para a discus-
são e aprovação da presente iniciativa.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado José Chaves, PTB/PE.

PROJETO DE LEI Nº 4.249, DE 2012 
(Da Sra. Alice Portugal)

Altera os arts. 14 e 35 da Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe so-
bre o regime de concessão e permissão da 
prestação de serviços públicos previsto no 
art. 175 da Constituição Federal, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 14 e 35 da Lei nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 14.  ................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. É vedada a participação 

de empresa licitante cujo sócio ou diretor seja 
declarado inelegível, nas hipóteses de inelegi-
bilidade de que tratam as alíneas de c a q do 
inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, 
de 18 de maio de 1990.” (NR)

“Art. 35.  ................................................
 ..............................................................
V – anulação;
VI – falência ou extinção da empresa 

concessionária e falecimento ou incapaci-
dade do titular, no caso de empresa indi-
vidual; e

VII – Declaração de inelegibilidade de 
sócio ou diretor da empresa concessionária, 
nas hipóteses de que tratam as alíneas de c 
a q do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990.

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

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

Justificação

A denominada “Lei da Ficha Limpa”, Lei Com-
plementar nº 135, de 4 de junho de 2010, é um marco 
fundamental para a democracia e a luta contra a cor-
rupção e a impunidade no país.

Trata-se de uma importante conquista de todo 
o povo brasileiro, pois refletiu a vontade de milhões 
de pessoas, simbolicamente representadas pelas 
mais de 1,3 milhões de assinaturas coletadas du-
rante a sua campanha que resultou em projeto lei de 
iniciativa popular. Ingressou no Congresso Nacional 
em setembro de 2009 e teve uma tramitação rápida, 
diante de toda a mobilização da sociedade em torno 
de sua aprovação.

A Lei da Ficha Limpa, como já é consabido, im-
pede o político condenado por órgãos colegiados de 
disputar cargos eletivos. A sua relevância é tamanha 
que já é utilizada também para evitar nomeações para 
cargos públicos de pessoas que incidam nos casos 
de inelegibilidade estabelecidos por ela. Essa medida 
visa dar maior efetividade aos princípios da adminis-
tração pública.

Propomos estender os impedimentos contidos 
na Lei da Ficha Limpa às concessões públicas, por 
entender ser medida que garantirá maior moralidade 
e transparência aos serviços públicos prestados pela 
iniciativa privada. Ora, se a administração pública está 
se resguardando ao adotar requisitos de ingresso aos 
servidores responsáveis pelos serviços públicos pres-
tados diretamente por ela, por que não adotar mecanis-
mo semelhante para os serviços prestados mediante 
concessão pública?

Por essas razões, solicitamos o apoio dos nobres 
pares para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putada Alice Portugal.
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PROJETO DE LEI Nº 4.250, DE 2012 
(Da Sra. Alice Portugal)

Adota como critério de desempate em 
concursos públicos da Administração Pú-
blica federal o desempenho das funções de 
mesário nos processos eleitorais. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O desempenho das funções de mesário 

nos processos eleitorais passa a ser adotado como 
primeiro critério de desempate em concursos públicos 
promovidos pela Administração Pública federal.

Art. 2º Os órgãos e as entidades que integram 
a Administração Pública federal ficam obrigados a in-
cluir, como primeiro critério de desempate nos editais 
de concursos públicos para preenchimento dos seus 
quadros efetivos de pessoal, o desempenho das fun-
ções de mesário nos processos eleitorais.

Art. 3º Como requisito indispensável para o usu-
fruto do benefício instituído por esta Lei, o candidato 
deverá apresentar, no ato da inscrição no concurso 
público, comprovante emitido pela Justiça Eleitoral re-
ferente ao exercício das funções de mesário no último 
processo eleitoral.

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

Justificação

Atualmente, o critério para escolha de mesários 
que vão trabalhar nas eleições leva em conta a aptidão 
mínima para lidar com o sistema de votação eletrônica, 
adotado no Brasil. Profissão, escolaridade e idade pe-
sam nessa escolha. Entre os principais “candidatos” à 
convocação se sobressaem estudantes universitários, 
funcionários públicos, bancários e profissionais que 
detêm escolaridade superior.

O termo mesário se refere a todas as pessoas 
que trabalham nas mesas receptoras de votos, no dia 
da eleição, ou seja, presidente, primeiro mesário, se-
gundo mesário, primeiro secretário, segundo secretário 
e suplente, nomeados pelo juiz eleitoral 60 dias antes 
da eleição. A função básica dos mesários é organizar 
a votação, receber votos dos eleitores e remetê-los à 
Justiça Eleitoral.

O mesário colabora com a lisura do processo 
eleitoral, viabiliza as eleições e fortalece a democra-
cia. Cabe ao mesário facilitar e assegurar ao eleitor o 
exercício do direito de votar e ser votado e que a sua 
vontade seja respeitada.

Entretanto, nada obstante a importância desse 
processo, quem é convocado, via de regra, não gosta 
muito da ideia de trabalhar nas eleições, vez que o me-
sário não percebe qualquer remuneração pelo serviço 

prestado, mas tão-somente um auxílio-alimentação e o 
direito a dois dias de folga em seu trabalho para cada 
dia trabalhado na convocação.

Em face da falta de atratividade dessa manifes-
tação cidadã em favor da democracia e respeitando a 
autonomia dos entes federativos, o presente projeto 
institui como fator de desempate em concursos públi-
cos promovidos pela Administração Pública federal o 
desempenho das funções de mesário nos processos 
eleitorais.

De fato, considerando a enorme concorrência, 
muitas vezes de milhares de candidatos por vaga, veri-
ficada ultimamente nos concursos públicos de diversas 
carreiras do núcleo estratégico do Estado, há grande 
possibilidade de igualdade de classificação dentro do 
limite de vagas disponíveis. Nessas circunstâncias, 
entendemos que o fato de desempenhar funções de 
mesário nos processos eleitorais ser um critério de de-
sempate entre candidatos deverá induzir um número 
expressivo de participantes, principalmente os estudan-
tes universitários e recém-formados, sem experiência 
profissional anterior e em busca do primeiro emprego, 
a atender com mais presteza às convocações cívicas 
para a prestação de serviços à Justiça Eleitoral. A me-
dida contribuirá, assim, para o fortalecimento do nosso 
sistema democrático.

A par disso, ponderando que a citada prestação 
de serviços nos processos eleitorais não deve ensejar 
uma vantagem eterna em relação aos outros cidadãos, 
o projeto estabelece que para ter direito ao usufruto 
do benefício instituído o candidato deverá comprovar 
o desempenho de funções de mesário no último pro-
cesso eleitoral realizado anteriormente ao concurso.

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

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putada Alice Portugal.

PROJETO DE LEI Nº 4.251, DE 2012 
(Do Sr. Edinho Bez)

Denomina “Deputado Adhemar Pala-
dini Ghisi” a ponte sobre o Rio Tubarão lo-
calizada no quilômetro 337,03, da BR-101 
no Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Deputado Adhemar 

Paladini Ghisi” a ponte sobre o Rio Tubarão localiza-
da no quilômetro 337,03, da BR-101, no município de 
Tubarão, no Estado de Santa Catarina.

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

Adhemar Paladini Ghisi nasceu no dia 24 de de-
zembro de 1930, na então Vila de Braço do Norte, na 
época, município de Tubarão. 

De profissão advogado, filho de Atílio Ghisi e 
Hermínia Paladini Ghisi e casado com Sônia Balsini 
Guisi onde tiveram 3 filhos, Andréa, Felipe e Carmen.

Curso Primário Escolar Gerônimo Coelho, de 
Laguna SC, Escola estadual de guarda, Tubarão SC, 
e Grupo escolar Hercílio Luz, de Tubarão SC.

Curso secundário de 1º grau, Ginásio Lagunense, 
Laguna SC em 1946.

Curso Secundário de 2º grau no Colégio Cata-
rinense em Florianópolis no ano de 1948 e Colégio 
Diocesano em Lages SC em 1947 e 1949.

Secretário do centro Acadêmico Maurício Car-
doso da PUC/RS em 1951 e 1952.

Professor de 2º grau da Escola Técnica do Co-
mércio de Tubarão SC.

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela 
Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio Grande do Sul ano de 1954.

Citaremos também os fatos da vida profissional, 
funcional, parlamentar e política.

Foi membro da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seção de Santa Catarina, em 1954. Exercício Profis-
sional com base na Comarca de Tubarão SC, a partir 
de 1955.

Membro do Instituto dos Advogados do Brasil, 
em 1955.

Sócio do Rotary Clube de Tubarão, 1955 a 1968.
Deputado Estadual, Assembleia Legislativa 

de Santa Catarina, em duas legislaturas, 1959/63 4 
1963/67, pela legenda UDN.

Presidente da comissão de Educação e Cultura 
da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Secretário-Geral do Diretório Regional da extinta 
União Democrático Nacional de SC em 1964/65.

Deputado federal por cinco legislaturas: 1967/71, 
1971/75, 1975/79 pela ARENA e 1979/83, 1983/85 
pelo PDS.

Membro da Comissão de Trabalho e Legislação 
Social da Câmara dos Deputados desde 1967, e seu 
presidente em 1979 e 1982.

Coordenador da Bancada da ARENA de SC na 
Câmara dos Deputados, 1975 a 1979.

Cidadão Honorário dos municípios de Orleans 
SC (1977), Nova Veneza (1978), Criciúma SC (1978), 
Laguna (1979), Urussanga (1980), São Martinho SC 
(1981), Treze de Maio SC (1985), Sombrio SCF (1986), 
Morro da Fumaça (1991) e Capivari de Baixo SC (1996).

Coordenador da bancada do PDS de Santa Ca-
tarina na Câmara dos Deputados, em 1980 e 1983.

Ministro do Tribunal de Contas da União – DOU 
de 21/01/1985, empossado em 06/03/1985.

Relator, no Tribunal de Contas da União, do Pa-
recer Prévio sobre as Contas do Governo Federal de 
1985, em junho de 1986.

Presidente do Tribunal de Contas da União, eleito 
a 6 de dezembro de 1989 e empossado a 15 do mes-
mo mês e ano, para o ano civil de 1990.

Titular da Comissão Permanente Multinacional 
com vistas à Auditoria Externa do Mercado Comum 
do Sul – MERCOSUL, no ano civil de 1992, por Ato 
de designação da Presidência do Tribunal de Contas 
da União, datado de 29 de janeiro de 1992.

Membro da Comissão de Jurisprudência do Tribu-
nal de Contas da União, e seu Presidente, designado 
pela Portaria nº 217, de 5 de maio de 1995.

Membro e Presidente da Comissão de Jurispru-
dência do Tribunal de Contas da União, ratificado por 
designação da sua Presidência, pela Portaria nº 49, 
de 22 de janeiro de 1997.

Cidadão do Estado do Rio de Janeiro, conforme 
título outorgado pela Resolução nº 568, de 22 de maio 
de 1997, da Assembleia Legislativa do referido estado.

Decano do Tribunal de Contas da União, a partir 
de 16 de abril de 1998.

Cidadão Honorário de Brasília, título concedido 
pela Câmara Legislativa do DF, nos termos do decre-
to Legislativo nº 594, de 13 de outubro de 2000, de 
autoria do Dep. Gim Argelo, cujo diploma foi entregue 
no dia 27 de novembro de 2000 na Sede da referida 
Câmara Legislativa.

Aposentado do cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas da União por ato do Dr. Marco Antonio de Oli-
veira Maciel, Vice Presidente da República, no exer-
cício do cargo de Presidente da República conforme 
decreto de 16 de janeiro de 2001, publicado no Diário 
Oficial da União, Seção II, do dia seguinte.

Membro da Comissão Ética Pública, nomeado por 
decreto do senhor Presidente da República Fernando 
Henrique Cardoso, datado de 02 de julho de 2001 e 
publicado no Diário Oficial da União do dia seguinte.

CONDECORAÇÕES E COMENDAS:

Comendador da Ordem da Estrela do Acre, em 
1973.

Medalha do Mérito Santos Dumont, do Ministério 
da Aeronáutica, em 1980.

Grande Oficial da Ordem do Mérito Rio Branco, 
do Ministério das Relações Exteriores, em 1980.

Grande Oficial da Ordem do Mérito Ipiranga do 
Estado de São Paulo, em 1981.

Grande Oficial da Ordem do Mérito Judiciário do 
Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, em 1982.
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Grande Oficial da Ordem do Mérito Aeronáutico, 
do Ministério da Aeronáutica, em 23/10/1984.

Grande Oficial da Ordem do Mérito das Forças 
Armadas, do Estado Maior das Forças Armadas, em 
1987.

Grande Oficial da Ordem do Mérito de Brasília, 
outorgado pelo Gov. do DF, em 21 de abril de 1990.

Grande Oficial da Ordem do Mérito Naval, outorga-
do pelo Ministério da marinha, em 11 de junho de 1990.

Grã-Cruz da Ordem do Mérito Judiciário do Tra-
balho, outorgado pelo Tribunal Superior do trabalho, 
em 11 de agosto de 1990.

Grã-Cruz da ordem do Mérito Tocantins, outorgado 
pelo Gov. do estado de Tocantins, em 1º de março de 
1991, ratificada pelo Ato nº 1507, de 30 de dezembro 
de 2002. Medalha do Mérito Tamandaré outorgado pelo 
Senhor ministro da marinha, em 31 de outubro de 1991.

Comendador da Ordem do Mérito Militar, outorga-
do pelo Ministro do Exército, em 25 de agosto de 1992.

Comenda da Ordem do Mérito juiz Classista, ou-
torgada pela associação nacional dos Juízes Classistas 
da Justiça do Trabalho, em 23 de novembro de 1994.

Diploma de concessão da medalha do Mérito 
Domingos de Brito Peixoto, Comenda oficial do muni-
cípio de Laguna SC, outorgada pelo decreto nº 584, 
de 29 de julho de 1997.

Medalha do Mérito Tribunal de Contas, com Ro-
seta e Diploma, do Tribunal de Contas de Santa Cata-
rina, pelos relevantes serviços prestados ao sistema 
de Controle de Controle Público do País, outorgada em 
31 de outubro de 2000, na cidade de Florianópolis SC.

Admissão no Grau de Grande Mérito da Ordem 
Judiciário do estado de Santa Catarina, com outorga 
de medalha e diploma na sessão solene do Egrégio 
Tribunal de justiça, na cidade de Florianópolis, em 1º 
de outubro de 2003.

Membro da delegação Parlamentar Brasileira à 
10ª Bolsa do Turismo ITB, Berlim (1976).

Observador Parlamentar à reunião anual inter-
nacional do Trabalho – OIT– Genebra, Suíça (1979).

Chefe da delegação Parlamentar e Empresarial 
na Visita Oficial à Coréia, República Popular da China 
e Israel (1980).

Chefe da delegação do Tribunal de Contas da 
União e seu participante, que firmou o Acordo de Co-
operação Técnica, Científica e Cultural como Tribunal 
de Contas da República de Portugal no dia 25 de ou-
tubro de 1991, em Lisboa.

Participante do III Encontro dos Tribunais de Con-
tas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
na cidade de Maputo, em Moçambique, entre os dias 
20 a 24 de outubro de 1997.

Placa de Prata, Grande Mérito Social, como des-
taque Amurel de 1997, outorgada pela Rádio Tuba e 
Folha da semana, de Tubarão SC.

Placa de Prata, Amigo de Orleans, como destaque 
da Rádio Guarujá, de Orleans SC, em 1977.

Troféu Carvão, conferido com Certificado de Honra 
ao Mérito pela sociedade Jornalista e Gráfica Correio 
do Sudeste, de Criciúma SC, em 1981.

Trofeu oferecido pelo jornalista Bertho Kock 
(Correio Sulino, de Tubarão-SC) como personalida-
de Destaque, nas Termas da Cidade de Gravatal SC, 
em 1987.

Troféu Brasília, alusivo aos 34 anos de Brasília, 
oferecido pela Editora Hélio Henrique silva, pelo acen-
tuado destaque em suas atividades, no memorial JK, 
no dia 19 de abril de 1994.

Comenda Zênide, outorgada pelo Jornal Tribuna 
Criciumense, de criciúma SC, através da Jornalista Zu-
leide Fernandes, como destaque da Década 1984/1994, 
em 13 de dezembro de v1994.

Medalha comemorativa do 10ª Aniversário da 
bolsa internacional de Turismo, com sede em Berlim, 
Alemanha, em 1976.

Medalha cidade de Seou, Capital da Coréia do 
Norte, oferecida pela sua prefeitura, em 1980.

Medalha Comemorativa do sesquicentenário da 
independência do Brasil, emitida pela Câmara dos 
Deputados, em 1972.

Medalha de Honra ao Mérito, conferida pelo Go-
verno municipal de Armazém SC, nas comemorações 
de seus 25 anos de criação, em dezembro de 1984.

Placa de Prata, Homenagem de gratidão da pre-
feitura Municipal de Imbituba SC (1985).

Escultura em madeira e metal oferecida pela 
Prefeitura Municipal de Tubarão SC através do Prefeito 
Genésio de Souza Goulart, ao ensejo da passagem 
dos 130 anos de criação do município, por assinala-
dos serviços à Comunidade tubaronense, no dia 09 
de junho de 2000.

Placa de Prata, Honra ao Mérito, outorgadas pela 
Sociedade Musical Lira Tubaronense, de Tubarão SC, 
em 1979.

Placa de honra, Honra ao Mérito, da Diretoria do 
Hercílio luz F. C. de Tubarão SC, em 1981.

Medalha de Prata de reconhecimento, conferida 
pelo Esporte Clube Ferroviário, de Tubarão SC, pela 
Classe Ferroviária do Sul Catarinense, em 05/04/84.

Diploma, com Medalha Comemorativa da Aboli-
ção da escravatura, outorgada pelo Instituto Histórico 
e Cultural Pero Vaz de Caminha, com representação 
em Brasília, em 11 de maio de 1988.

Placa de prata, oferecida pela Direção, Profes-
sores, Funcionários e Alunos da Escola Técnica Dio-
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mício Freitas, de Tubarão SC, pelo seu empenho para 
com o fortalecimento desta escola e pelo incentivo, 
em abril de 1991.

Placa de prata e Troféu, oferecidos pela Direção 
do Hospital Nossa Senhora da conceição de Tubarão 
SC, pelo empenho, dedicado e solidariedade à insti-
tuição, respectivamente em 5 de julho e 1º de novem-
bro de 1991.

Placa de Prata oferecida pela Rede Feminina 
de Combate ao Câncer de Criciúma SC, registrando 
imorredoura gratidão pelos seus préstimos, resultando 
em êxito os trabalhos que nos propomos, na cidade 
de Criciúma, em 02/10/2000.

Placa de Prata ofertada pelo Hospital São Jose, 
de criciúma SC, nas solenidades de comemoração dos 
seus 65 anos, em 08/11/2001.

Escultura artesanal mista oferecida pela Reitoria 
da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, 
na visita, a convite, feita ao seu Campus, em Criciúma, 
no dia 08 de novembro de 1022.

Destaque Comunitário do Lago Sul, através de 
uma Placa de Prata oferecida pela AMERICEL e pela 
Prefeitura do Lago Sul, de Brasília, e entregue em 24 
de agosto de 2000.

A presente iniciativa é amparada pelo art. Da Lei 
nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, que dispõe sobre 
a denominação de vias e estações terminais do PNV, 
cuja disposição é a seguinte:

Art. 2º Mediante lei especial, e observada 
a regra estabelecidas no artigo anterior, uma 
estação terminal, obra-de-arte ou trecho de 
via poderá ter, supletivamente, a designação 
de um fato histórico ou de nome de pessoa 
falecida que haja prestado relevante serviço 
à Nação ou à Humanidade.

Pelas razões aqui expostas, solicito aos nobres co-
legas parlamentares a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Edinho Bez, PMDB/SC.

PROJETO DE LEI Nº 4.252, DE 2012 
(Do Sr. Dr. Grilo)

Dispõe sobre a instalação de setor 
destinado a prestação de serviços de odon-
tologia nos Hospitais públicos e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam os Hospitais Públicos e os creden-

ciados ao SUS, obrigados a manterem em suas depen-
dências um setor destinado à prestação de serviços 
de odontologia.

Parágrafo único. Para o atendimento dos pacientes 
necessitados de serviços de odontologia, os estabele-
cimentos mencionados no “caput” deste artigo deverão 
manter, nos respectivos quadros de servidores, pro-
fissionais habilitados na prestação daqueles serviços. 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a cele-
brar convênios com as entidades e responsáveis pelos 
Hospitais, Casas de Saúde, Santas casas e estabe-
lecimentos congêneres, visando dar cumprimento ao 
disposto nesta lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução 
desta Lei correrão por conta de dotações próprias con-
signadas no orçamento, suplementadas se necessário.

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

Justificação

A prestação de serviços de odontologia nos Hospi-
tais, Casas de Saúde, Santas casas e em outros estabe-
lecimentos do gênero vem se tornando uma necessidade, 
sendo certo que muitas entidades que prestam atendi-
mento na área da saúde já adotam esse procedimento.

É inegável a necessidade dos serviços odontoló-
gicos serem inseridos no contexto genérico de serviços 
de saúde e, por essa razão, devem estar contidos no 
atendimento hospitalar e ambulatorial que os estabe-
lecimentos do gênero prestam à coletividade.

A proposta visa estender tal procedimento, tor-
nando obrigatória a instalação de um setor específico 
para a prestação de serviços odontológicos em todas 
as unidades públicas.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. –  De-
putado Dr. Grilo,  PSL/MG.

PROJETO DE LEI Nº 4.253, DE 2012 
(Do Sr. Dr. Grilo)

Altera a redação do art. 406 do Decre-
to-Lei 5.452, de 1943 – Consolidação das 
Leis do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 406 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 406.  O Juiz de Menores ou o Juiz do 
Trabalho poderá autorizar ao menor o trabalho 
a que se referem às letras “a” e “b” do §3º do 
art. 405 da mesma Lei.

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

 Justificação

Com a atualização de uma série de profissões e 
a forma com que elas têm sido vista diante da Justiça 



27766 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2012

do Trabalho, deixa de ser visto como amoral ou mesmo 
insalubre. Na atualidade temos profissionais que iniciam 
suas carreiras desde meninos em áreas anteriormente 
consideradas amoral e, no entanto hoje fazem parte 
de um rol de profissões vistos com outra conotação.

A maioria dos menores que ingressam no merca-
do de trabalho e venham a se tornarem profissionais 
das áreas citadas, o fazem com o consentimento dos 
próprios pais e/ou responsáveis e com a finalidade de 
auxiliar o sustento da família.

Ademais, o artigo 114 da Constituição Federal de 
1988 deixa claro que compete a Justiça do Trabalho 
julgar e processar controvérsias decorrentes das rela-
ções de trabalho. Portanto, descabida a competência 
exclusiva dos Juízes de Menores.

Pela exposição, levamos a matéria à apreciação 
dos nobres pares e solicitamos sua aprovação.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Dr. Grilo, PSL/MG.

PROJETO DE LEI Nº 4.254, DE 2012 
(Do Sr. Geraldo Resende)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre o cinto de se-
gurança de três pontos em ônibus.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre o cinto de segurança de 
três pontos em ônibus.

Art. 2º O art. 105 da Lei nº 9.503, de 1997, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 105.  ..............................................
I – cinto de segurança, sendo de três 

pontos para ônibus, conforme regulamenta-
ção específica do Contran, com exceção dos 
veículos destinados ao transporte de passa-
geiros em percursos em que seja permitido 
viajar em pé;

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

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
trezentos e sessenta e cinco dias da data de sua pu-
blicação oficial.

Justificação

A dinâmica dos acidentes de trânsito submete-se 
à 1ª Lei de Newton, segundo a qual todo corpo per‑
manece em seu estado de repouso ou de movimento 
em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu 
estado por forças impressas a ele.

O princípio da inércia explica as razões pelas 
quais todo acidente de trânsito gera três tipos de trau-
mas. O primeiro resulta da colisão do veículo propria-
mente dito. O segundo decorre do impacto da pessoa 
com o interior do veículo e o terceiro derivado do cho-
que dos órgãos com as paredes internas do corpo.

Bem utilizado, o cinto de segurança protege a 
vida das pessoas e reduz as consequências nefastas 
dos sinistros, impedindo impactos do corpo com par-
tes internas dos veículos e que seus ocupantes sejam 
arremessados para fora.

Criado em 1959, pelo sueco Nils Bohlin, o cinto 
de segurança de três pontos reduz em pelo menos 
45% o risco de morte em acidentes, segundo estima-
tivas da Volvo. Frente à importância do invento de seu 
engenheiro de segurança, a empresa o franqueou aos 
outros fabricantes de veículos, fato que contribui para 
ajudar a prevenir lesões em quase 100 mil pessoas en-
volvidas em acidentes de trânsito nos Estados Unidos, 
todos os anos, conforme dados do National Highway 
Traffic Safety Administration.

O cinto de segurança de três pontos supera o 
homólogo de dois pontos, quanto à proteção do corpo 
humano em caso de sinistros, por melhorar a distri-
buição e absorção da força do impacto ao longo das 
áreas em que faz contato com o corpo, tórax e quadril.

Tendo em vista, assegurar a incolumidade das 
pessoas, propomos obrigar que os veículos de trans-
porte coletivo passem a instalar cintos de segurança de 
três pontos, após um ano da publicação da lei, período 
necessário à regulamentação da norma e aos ajustes 
de projeto e execução para os fabricantes.

Considerando o alcance social da medida, conta-
mos com o apoio dos nossos Pares para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Geraldo Resende.

PROJETO DE LEI Nº 4.255, DE 2012 
(Do Sr. Geraldo Resende)

Dá nova redação ao inciso I do art. 473 
da Consolidação das Leis do Trabalho, al-
terando de dois para nove os dias em que 
o empregado poderá deixar de comparecer 
ao serviço, sem prejuízo do salário, em vir-
tude de luto.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 473 da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 473.  ..............................................
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I – até nove dias consecutivos, em caso 
de falecimento do cônjuge, companheiro, as-
cendente, descendente, filho adotivo, irmão 
ou pessoa que, nos termos da legislação 
em vigor, viva sob sua dependência econô-
mica”. (NR)

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

Justificação

Não há nada mais democrático que a dor do luto.
Todos, indistintamente de sexo, posição social 

ou crença religiosa, são igualados na dor pela perda 
de um ente querido. 

No entanto, já decorridos mais de 24 anos da pro-
mulgação da Constituição em vigor, nossa legislação 
trabalhista ainda trata diferentemente os trabalhado-
res brasileiros quanto ao direito ao luto pela perda de 
pessoa de sua família.

Mais grave ainda, a própria CLT, em seu art. 473, 
concede dois dias de falta justificada aos trabalhadores 
em geral, ao passo que, no § 3º do art. 320, concede 
nove dias de luto aos professores.

Essa situação, a toda a evidência, encontra-se 
em frontal contradição com o princípio da igualda-
de perante a lei inscrito no caput do art. 5º do texto 
constitucional.

O presente projeto de lei tem por objeto, justa-
mente, sanar essa falha legislativa, adaptando nossa 
legislação trabalhista aos ditames dos princípios maio-
res que, segundo a Constituição em vigor, chamada 
de cidadã, devem reger toda a elaboração legislativa 
infraconstitucional.

Sala das Sessões, em 1º de agosto de 2012. – 
Deputado Geraldo Resende, PMDB/MS.

PROJETO DE LEI Nº 4.256, DE 2012 
(Do Sr. Milton Monti)

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, para instituir a obrigatoriedade 
de autorização para condução de veículo 
de terceiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acresce artigo à Lei nº 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para estabelecer a obrigatoriedade 
de autorização para condução de veículo de terceiro.

Art. 2º A Lei nº 9.503, de 1997, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 133-A:

“Art. 133-A. Todo condutor de veículo de-
verá portar, quando este não for de sua pro-
priedade, autorização com declaração e firma 

reconhecida para conduzi-lo fornecida pelo 
seu proprietário ou arrendatário, nos termos 
de regulamentação do Contran.

§ 1º A autorização para conduzir o veículo 
de que trata este artigo é documento de porte 
obrigatório e será exigida pela fiscalização de 
trânsito, nos termos do art. 232.

§ 2º Fica dispensada a apresentação da 
autorização quando o proprietário ou arrenda-
tário estiver presente no veículo no momento 
da fiscalização.”

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

Justificação

Com a medida que propomos neste projeto de 
lei, qualquer pessoa que estiver conduzindo veículo 
que não seja de sua propriedade deverá portar auto-
rização específica do proprietário, a qual deverá ser 
apresentada ao agente de fiscalização, quando assim 
for solicitado.

Por meio dessa simples alteração no Código de 
Trânsito Brasileiro, que entendemos ser medida eficien-
te no aumento da segurança no trânsito e no combate 
ao furto e roubo de veículos, buscamos estabelecer 
vínculo entre o motorista e o veículo conduzido, o que 
permite a verificação da regularidade da circulação do 
automotor pela fiscalização de trânsito ou pelas auto-
ridades policiais em geral.

Como forma de padronizar, em nível nacional, o 
modelo de autorização a ser fornecida pelo proprietá-
rio ou arrendatário do veículo ao condutor, remetemos 
a regulamentação do tema ao Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN. Também dispensamos, por mo-
tivos óbvios, a obrigatoriedade da autorização quando 
o proprietário ou arrendatário estiver presente no ve-
ículo no momento da fiscalização.

Lembramos, ainda, que medida similar, válida 
apenas para veículos comerciais de carga, foi institu-
ída pela Lei Complementar nº 121, de 9 de fevereiro 
de 2006, que “Cria o Sistema Nacional de Prevenção, 
Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veí‑
culos e Cargas e dá outras providências”. Em nossa 
proposta, buscamos estender a regra para todos os 
tipos de veículos automotores.

Por fim, como forma de estabelecer punição ao 
eventual desrespeito à nova norma, enquadramos a 
autorização para conduzir veículo de terceiro como 
documento de porte obrigatório, o qual, não sendo 
apresentado à fiscalização, remete à aplicação das 
sanções previstas no art. 232 do Código de Trânsito.
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Certos de que essa medida constitui avanço na 
legislação de trânsito brasileira, contamos com o apoio 
de nossos Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Milton Monti.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 639, DE 2012 

(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Aprova a Programação Monetária para 
o 2º Trimestre de 2012.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a Programação Monetária para 

o 2º trimestre de 2012, nos termos da Mensagem nº 
28, de 2012 (nº 118, de 2012, na origem), da Presi-
dente da República.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de julho de 2012. – Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 640, DE 2012 

(Da Sra. Andreia Zito)

Susta a aplicação da Portaria Norma-
tiva nº 4, de 6 de julho de 2012, publicada 
no Diário Oficial da União de 9 de julho de 
2012, da Secretaria de Gestão Pública, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustada a aplicação da Portaria Nor-

mativa nº 4, de 06 de julho de 2012, publicada no Diário 
Oficial da União de 09 de julho de 2012, da Secreta-
ria de Gestão Pública, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.

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

Justificação

A Secretária de Gestão Pública do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão editou em 9 de 
julho de 2012, a Portaria Normativa nº 4, de 6 de julho 
de 2012, estabelecendo orientações aos órgãos inte-
grantes do Sistema de Pessoal Civil – SIPEC, quanto 
aos requisitos e procedimentos a serem observados 
para a concessão de licença para tratar de interesses 
particulares de que trata o art. 91, da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, abaixo transcrito:

“Art. 91. A critério da Administração po-
derão ser concedidas ao servidor ocupante do 
cargo efetivo, desde que não esteja em estágio 

probatório, licenças para o trato de assuntos 
particulares pelo prazo de até três anos con-
secutivos, sem remuneração.

Parágrafo único. “A licença poderá ser 
interrompida, a qualquer tempo, a pedido do 
servidor ou no interesse do serviço.”

Observe que a redação vigente preconiza a con-
cessão de licenças, o que significa mais de uma vez 
a concessão de três anos consecutivos, sem remu-
neração.

A Portaria Normativa que objetiva orientar, na re-
alidade está trazendo uma nova redação a este artigo, 
pois assim diz: “Art. 1º A concessão de licença para 
tratar de interesses particulares no âmbito dos órgãos 
e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil 
da Administração Pública Federal – SIPEC observará 
o disposto nesta Portaria Normativa.”.

Aqui começa toda a irregularidade deste ato nor-
mativo, pois é a total transformação do disposto no 
art. 91 da Lei nº 8.112/90, significando a nosso ver, 
ação ilegal. “Art. 2º A licença para tratar de interesses 
particulares será concedida no interesse da Adminis‑
tração, por um período de até três anos consecutivos, 
incluindo eventuais prorrogações, podendo ser inter‑
rompida a qualquer tempo, a pedido do servidor, ou 
por necessidade de serviço.”

Observe que na redação do art. 91, vigente, diz: 
a critério da administração e não no interesse da ad‑
ministração. Ou seja, a lei fala em “licenças” e não em 
um período de licença de até três anos.

Observe que o § 1º é total inovação legislativa 
e estranha à Lei, trazida irregularmente pela Portaria 
Normativa, portanto, inconstitucional: “§ 1º Para fins 
de concessão de nova licença da espécie, o servidor 
terá que permanecer em exercício na Administração 
Pública Federal por, no mínimo, igual período ao que 
esteve usufruindo a referida licença.”.

Observe, ainda, que a redação do § 2º não tem 
nenhuma sintonia com o dito Parágrafo único do art. 
91: “§ 2º O total de licenças para tratar de assuntos 
particulares não poderá ultrapassar seis anos, consi‑
derando toda a vida funcional do servidor.”.

Observe que este parágrafo é, simplesmente, a 
redundância de todo o desrespeito administrativo, no 
tocante a redação vigente do art. 91 da Lei nº 8.112/90: 
“§ 3º Caso o servidor, na data de publicação desta Por‑
taria Normativa, esteja usufruindo a licença em perío‑
do superior ao estipulado no parágrafo anterior, ficará 
resguardado o término do referido período sendo‑lhe 
vedadas novas concessões, ou prorrogações.”.

Já o art. 5º desta Portaria Normativa, assim diz: 
“Art. 5º Fica suspensa no âmbito dos órgãos e enti‑
dades do Sistema de Pessoal Civil da Administração 
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Pública Federal – SIPEC, a concessão da licença de 
que trata o art. 8º da Medida Provisória nº 2.174‑28, 
de 24 de agosto de 2001.”.

Agora, observe o que está preconizado no art. 8º: 
“Art. 8º Fica instituída licença sem remuneração com 
pagamento de incentivo em pecúnia, de natureza inde‑
nizatória, correspondente a seis vezes a remuneração a 
que faz jus, na data em que for concedida, ao servidor 
da administração direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo da União, ocupante exclusivamente 
de cargo de provimento efetivo, desde que não esteja 
em estágio probatório.”.

Como e porque suspender no âmbito dos órgãos 
do Sipec a aplicação deste art. 8º, onde na legislação 
pertinente, em seu § 2º já está afirmado que esta licen-
ça incentivada só é concedida a critério da administra-
ção, como também, em seu art. 9º já está ratificada as 
situações que serão vedadas a concessão da licença 
incentivada sem remuneração.

Há de se ressaltar que a citada Portaria Norma-
tiva tem a sua abrangência limitada por ser aplicada 
somente aos servidores públicos civil federais, regida 
pelo Regime Jurídico Único de que trata a Lei nº 8.112, 
de 1990, do Poder Executivo Federal, em consequ-
ência, exclui desta norma os servidores dos Poderes 
Legislativo e Judiciário.

Por conclusão, uma vez que sou do entendimento 
que esta Portaria Normativa fere os princípios constitu-
cionais vigentes, cumpre-me o dever, na qualidade de 
deputada federal, apresentar esta proposição, visando 
restabelecer a aplicação das normas mencionadas 
anteriores em seus termos.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putada Andreia Zito, PSDB/RJ.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 641, DE 2012 

(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Revoga o Decreto nº 7.777, de 24 de 
julho de 2012.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica revogada a aplicação do Decreto nº 

7.777, de 24 de julho de 2012, publicado no DOU de 
25/07/2012, anulando-se todos os atos dele decor-
rentes.

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

Justificação

O Governo Federal republicou, em 25 de julho, o 
Decreto nº 7.777/2012, que Dispõe sobre as medidas 
para a continuidade de atividades e serviços públicos 
dos órgãos e entidades da administração pública fe-

deral durante greves, paralisações ou operações de 
retardamento de procedimentos administrativos pro-
movidas pelos servidores públicos federais.

O Decreto Lei nº 7.777, 2012, viola a regra do art. 
84, VI, “a” da Constituição Federal, pois, apesar de dis-
por sobre o funcionamento da Administração Pública, 
ele implicará aumento de despesas, já que o servidor 
estadual ou municipal trabalhará em favor da União e 
deverá receber uma contrapartida salarial.

Ainda, essa mesma Lei viola a regra constitucio-
nal do concurso público, prevista no art. 37, II da CF, 
por permitir que pessoas estranhas à Administração 
Federal exerçam funções típicas dos cargos e englo-
badas nas atribuições-finalísticas dos órgãos cujos 
servidores estejam em greve.

Vale ressaltar o posicionamento extremamente 
restritivo do TCU, que passará a vigorar ano que vem, 
que proíbe a contratação de terceirizados para exer-
cer qualquer atividade que esteja prevista dentre as 
atribuições de um cargo.

Viola a regra de contratação temporária do art. 
37, IX da CF, porque a disciplina dos servidores tran-
sitórios da Administração Federal somente por ser 
estabelecida por lei.

Ainda, viola o art. 37, VII da CF, que confere ao 
servidor o exercício do direito de greve, que será exer-
cido nos termos da lei.

Viola a regra do art. 241 da CF, pois os convênios 
e consórcios públicos, em regime de cooperação en-
tre os entes federados deverão ser disciplinados por 
meio de lei que não contempla as hipóteses trazidas 
pelo Decreto.

Representa uma fraude ao processo legislativo 
e à Competência do Congresso Nacional (CF, art. 48, 
X e art. 59), pois a matéria lhe foi usurpada, criando 
condições para o exercício do direito de greve que não 
estão previstas na Lei Geral de Greve (de aplicação 
supletiva aos servidores públicos até que advenha lei 
específica) e também hipóteses, ainda que disfarça-
das, de contratação temporária.

Viola a regra da especialidade do orçamento (CF, 
art. 165, §8.º), já que não há previsão específica na 
LOA para esse tipo de despesa decorrente da “con-
tratação” anômala; viola a regra da necessária autori-
zação legislativa para abertura de créditos adicionais 
(CF art. 167, V); viola a proibição da transposição, o 
remanejamento ou a transferência de recursos de uma 
categoria de programação para outra ou de um órgão 
para outro, sem prévia autorização legislativa (CF art. 
167, VI); viola a regra do plano plurianual, pois a gre-
ve pode se estender para outro exercício financeiro, 
devendo, nesta hipótese, haver previsão específica no 
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PPA da despesa para pagamento desses “estranhos” 
à Administração Federal (§1º do art. 167 da CF).

Pelo exposto, conclamo os nobres pares a apro-
var o presente projeto para sustar o referido Decreto, 
de modo proteger os setores menos favorecidos, mas 
que possuem grande peso na geração de emprego e 
renda nos municípios do interior do país.

Sala das sessões, 1.º de agosto de 2012. – De-
putado Arnaldo Faria de Sá.

INDICAÇÃO Nº 3.129, DE 2012 
(Do Sr. Paulo Marinho Junior)

Sugere a instalação de porto seco no 
Município de Caxias, Estado do Maranhão.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Os portos secos têm-se constituído em inte-

ressante alternativa para a gestão dos estoques de 
mercadorias alfandegadas, especialmente aquelas 
exportadas e importadas por empresas industriais. A 
disponibilidade de recintos alfandegados fora de por-
tos marítimos e aeroportos, em especial no interior do 
País, permite que serviços aduaneiros sejam prestados 
próximo aos demandantes desses serviços. 

Muitas são as vantagens dos portos secos para 
as empresas que a eles recorrem e, por conseguin-
te, para o comércio exterior brasileiro. Desafoga-se o 
movimento de portos e aeroportos já sobrecarregados. 
Além disso, simplificam-se os procedimentos adminis-
trativos. Facilita-se, ainda, a interligação com outros 
modais de transporte, como o rodoviário e o ferroviário. 
Em consequência, permitem-se ganhos de logística, 
um desembaraço aduaneiro mais ágil e menos caro, 
redução de custos de armazenagem e maior eficiência.

A registrar, ademais, que os portos secos abri-
gam outros serviços, como etiquetagem e marcação 
de produtos destinados à exportação, demonstração 
e testes de equipamentos, acondicionamento, recondi-
cionamento e montagem. Desta forma, eles adquirem 
a funcionalidade adicional de aglutinadores logísticos.

Nesse sentido, entendemos que o Município de 
Caxias, no Estado do Maranhão, possui os requisitos 
básicos para sediar um porto seco, a saber:

1º) Caxias conta com uma localização ge-
ográfica privilegiada numa área de 5. 224 km² 
com uma população de 155.202 habitantes 
segundo estimativa do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em 2010, o quarto 
município mais populoso do estado. A cidade 
é banhada pelo Rio Itapecuru e pelo Rio Par-
naíba, simultaneamente, e vários afluentes que 
cercam a cidade com diversos banhos naturais. 
Caxias faz parte da região Meio-Norte. Fica 

mais próxima da capital do Piauí, Teresina, 
a apenas 66 quilômetros de distância. Fica a 
360 quilômetros da capital do Maranhão, São 
Luís, a 656 quilômetros da capital do Ceará, 
Fortaleza, a 564 quilômetros de Imperatriz, a 
segunda mais populosa cidade do Maranhão 
e a 838 km da capital do Pará, Belém;

2º) A microrregião de Caxias é compos-
ta por 46 municípios onde estão instaladas 
empresas exportadoras de soja, álcool com-
bustível como a TG Agroindústria e Itapirema, 
respectivamente, nos municípios de Aldeias 
Altas e Coelho Neto, além de ser corredor para 
a comercialização do mel produzido no Piauí 
e bebidas alcoólicas;

3º) O Município de Caxias possui razo-
ável infra-estrutura básica urbana e rural que 
possibilita a instalação de um Porto Seco. para 
viabilizar o incremento de receita de mais de 
500 % da receita municipal e estadual.

Isso posto, é importante ressaltar que a instalação 
de um Porto Seco em Caxias irá viabilizar o incremento 
de receita de mais de 500 % da atual receita munici-
pal e estadual. Soma-se a isto o fato de que tal em-
preendimento significará o aporte de 2.000 empregos 
diretos e algo em torno de 5.000 empregos indiretos, 
constituindo num grande impulso socioeconômico de 
toda a Microrregião de Caxias.

Outrossim, a razão pela qual optamos pela apre-
sentação desta Indicação diz respeito ao que dispõe 
o art. 1º, VI, da Lei nº 9.074, de 1995, que trata das 
operações de movimentação, armazenagem e des-
pacho aduaneiro e a prestação de serviços conexos 
em porto seco sujeitam-se ao regime de concessão 
ou de permissão. 

Dessa forma, a legislação remete a criação de 
porto seco à esfera das ações de cunho administrati-
vo típicas do âmbito de atuação do Poder Executivo. 

Nesse contexto, apresentamos a presente Indica-
ção, que essencialmente sugere a V. Exa. a realização 
das providências administrativas necessárias para a 
operação de um porto seco no Município de Caxias, 
no Estado do Maranhão, e apresenta os motivos pelos 
quais se trata de iniciativa viável e de expressiva impor-
tância para as regiões sul do Maranhão e Sul do Piauí.

É importante ressaltar que, de acordo com in-
formações do sítio da Receita Federal na internet, 
constata-se que, dos 59 portos secos do País, apenas 
3 estão localizados na região Nordeste. Ainda assim, 
esses três portos secos estão localizados em regiões 
metropolitanas, sendo dois em Salvador e um em Reci-
fe. Desta forma, não há, na região Nordeste, sequer um 
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porto seco localizado no interior, de maneira que con-
sideramos ser crucial que esta situação seja revertida. 

Por este motivo, tomamos a liberdade de sugerir 
que a Pasta sob responsabilidade de V. Exª realize o 
procedimento licitatório para a instalação de um porto 
seco em Caxias/MA. Dados os elementos acima expos-
tos, temos certeza, Senhor Ministro, de que esta será 
uma importante medida que muito contribuirá para o 
progresso da Microrregião de Caxias, com reflexo em 
toda a região sul do Estado do Piauí e o avanço do 
comércio exterior brasileiro.

Sala das Sessões,1º de agosto de 2012. – De-
putado Paulo Marinho Junior, PMDB/MA.

INDICAÇÃO Nº 3.130, DE 2012 
(Do Sr. Junji Abe)

Sugere ao Ministro da Agricultura, Pe-
cuária e abastecimento, que as cultivares 
de flores e plantas ornamentais de domínio 
público fiquem dispensadas da inscrição 
no RNC.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Sugerimos a Vossa Excelência estudar a possi-

bilidade de envidar esforços no sentido de viabilizar 
que as cultivares de flores e plantas ornamentais de 
domínio público fiquem dispensadas da inscrição no 
RNC – Registro Nacional de Cultivares. O RNC tem por 
finalidade habilitar previamente cultivares e espécies 
para a produção e a comercialização de sementes e 
mudas no País, independente do grupo a que perten-
cem – florestais, forrageiras, frutíferas, grandes culturas, 
ornamentais, entres outros. Ocorre que, no caso das 
ornamentais, o valor comercial de cada nova espécie 
ou cultivar geralmente é subjetivo, dependendo mais 
dos caprichos de moda e gosto dos consumidores; 
na introdução de outras cores, tipos, espécies etc., 
sendo que o valor mesmo só é determinado na hora 
da comercialização, gerando, muitas vezes, surpresas 
inesperadas. 

Isso porque o valor técnico não depende só da 
variedade, mas também das instalações técnicas, as 
quais variam muito de produtor para produtor, da época 
e do local da produção. Antecipar a estas característi-
cas é o grande desafio de cada produtor/empresário, 
que tem que se antever experimentando novas varie-
dades para se destacar. 

Ressalta-se que, todas as inovações dos últimos 
25 anos aconteceram desta forma, tornando o RNC 
uma exigência meramente uma burocrática que não 
traz nenhum benefício ao setor e nem informações 
estatísticas para o MAPA, apenas gera custos desne-

cessários. Além disso, atrasa inovações diminuindo 
em muito a agilidade de um setor bastante dinâmico 
e inovador.

Por isso, a necessidade da dispensa da inscrição 
do referido registro para este grupo, em específico.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Junji Abe.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2.419, DE 2012 

(Do Sr. Pedro Eugênio)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro do Planejamento sobre o impacto orça-
mentário e financeiro do Projeto de Lei nº 
3.133, de 2008.

 Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal e na forma dos artigos 115 e 116 do Re-
gimento Interno, ouvida a Mesa, solicito a V. Exª seja 
encaminhado ao Ministro do Planejamento pedido de 
informações sobre o impacto orçamentário e financeiro 
do Projeto de Lei nº 3.133, de 2008, que “Altera o ar-
tigo 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que fixa as diretrizes e bases da educação nacional”.

Justificação

O Projeto de Lei nº 3.133, de 2008, oriundo do 
Senado Federal, objetiva garantir aos profissionais da 
educação básica pública, em seus planos de cargos e 
carreira, vencimento inicial igual ou superior ao Piso 
Salarial Profissional Nacional, nos termos de lei federal 
e pretende, ainda, garantir-lhes, a cada sete anos de 
trabalho, licença das atividades normais, com duração 
mínima de um ano.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. –  De-
putado Pedro Eugênio,  PT-PE

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 2.420, DE 2012 

(Do Sr. Pedro Eugênio)

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Educação sobre o impacto orça-
mentário e financeiro do Projeto de Lei nº 
3.133, de 2008.

 Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal e na forma dos artigos 115 e 116 do Re-
gimento Interno, ouvida a Mesa, solicito a V. Exª seja 
encaminhado ao Ministro da Educação pedido de in-
formações sobre o impacto orçamentário e financeiro 
do Projeto de Lei nº 3.133, de 2008, que “Altera o ar-
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tigo 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que fixa as diretrizes e bases da educação nacional”.

Justificação

O Projeto de Lei nº 3.133, de 2008, oriundo do 
Senado Federal, objetiva garantir aos profissionais da 
educação básica pública, em seus planos de cargos e 
carreira, vencimento inicial igual ou superior ao Piso 
Salarial Profissional Nacional, nos termos de lei federal 
e pretende, ainda, garantir-lhes, a cada sete anos de 
trabalho, licença das atividades normais, com duração 
mínima de um ano.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. –  De-
putado Pedro Eugênio,  PT/PE.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2.421,  DE 2012 

(Do Sr. Deputado Nelson Marchezan Júnior)

Solicita ao Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro de Estado da Fazenda, Guido Man-
tega, informações sobre os pagamentos 
realizados pelo Poder Executivo à Revista 
Carta Capital, relativamente às despesas de 
ordem publicitária. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento In-
terno, requeiro sejam solicitadas informações ao Sr. 
Ministro da Fazenda, Guido Mantega, sobre os valo-
res, individualmente discriminados, dos pagamentos 
realizados pela Administração Pública Federal Direta 
e Indireta, (orçamento fiscal, seguridade social e de 
investimento das estatais)à Revista Carta Capital ou 
ao Grupo Econômico do qual a revista integre, entre 
os anos 2000 a 2012.

Justificação

A Constituição Federal, em seu art. 49, inciso 
X, prevê a competência do Congresso Nacional para 
“fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de 
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os 
da administração indireta”. 

No mesmo sentido, o art. 70 da Constituição Fe-
deral determina que “a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder”.

Por essas razões, solicitamos a Vossa Excelência 
que se digne a solicitar as informações acima referi-
das, a fim de que esta Casa possa desempenhar seu 
papel constitucional.

Sala das Comissões, em 01 de agosto de 2012. 
– Deputado Nelson Marchezan Junior, PSDB/RS.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2.422, DE 2012 

(Do Sr. Deputado Nelson Marchezan Júnior)

Solicita a Excelentíssima Senhora Mi-
nistra de Estado do Planejamento, Miriam 
Belchior, informações sobre os pagamentos 
realizados pelo Poder Executivo à Revista 
Carta Capital, relativamente às despesas 
de ordem publicitária. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, 
requeiro sejam solicitadas informações a Sra. Minis-
tra do Planejamento, Miriam Belchior, sobre os valo-
res, individualmente discriminados, dos pagamentos 
realizados pela Administração Pública Federal Direta 
e Indireta, (orçamento fiscal, seguridade social e de 
investimento das estatais) à Revista Carta Capital ou 
ao Grupo Econômico do qual a revista integre, entre 
os anos 2000 a 2012.

Justificação

A Constituição Federal, em seu art. 49, inciso 
X, prevê a competência do Congresso Nacional para 
“fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de 
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os 
da administração indireta”. 

No mesmo sentido, o art. 70 da Constituição Fe-
deral determina que “a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder”.

Por essas razões, solicitamos a Vossa Excelência 
que se digne a solicitar as informações acima referi-
das, a fim de que esta Casa possa desempenhar seu 
papel constitucional.

Sala das Comissões, 1º de agosto de 2012. – 
Deputado Nelson Marchezan Junior, PSDB/RS.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2.423, DE 2012 

(Do Sr. Paulo Marinho Júnior)

Requerimento de Informação ao Se-
nhor Ministro da Fazenda, sobre a criação 
e instalação da Agência do Banco da Ama-
zônia em Caxias, Estado do Maranhão.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com os artigos 115, inciso I, 
e 116, ambos do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, solicito a Vossa Excelência que seja en-
caminhado ao Senhor Ministro da Fazenda o presente 
Requerimento de Informação, tendo em vista a neces-
sidade de se obter informações a respeito da criação 
e instalação de uma Agência do Banco da Amazônia 
em Caxias/MA. Portanto, este Requerimento tem por 
objetivo esclarecer o seguinte:

1 – este deputado federal solicita a gen-
tileza de que seja esclarecido se o Banco da 
Amazônia pode ter agência fora do espaço 
territorial da Amazônia legal;

2 – Diante do fato da criação de uma 
Agência do Banco da Amazônia, em Caxias/
MA, quais foram os critérios e a justificativa 
utilizados para isso?

3 – e, por último, qual foi o instrumento 
legal (Lei, Decreto ou Portaria Ministerial) de 
criação desta Agência do Banco da Amazônia 
na cidade de Caxias, Maranhão? 

4 – este deputado federal solicita que 
seja enviado ao seu gabinete toda a docu-
mentação oficial de criação e instalação da 
Agência do Banco da Amazônia na cidade de 
Caxias, Maranhão.

Justificação

Este requerimento se insere na missão Constitu-
cional da Câmara dos Deputados de fiscalizar a atuação 
do Poder Executivo, inclusive os Bancos constituídos 
como Sociedade de Economia Mista como é o caso, 
do Banco da Amazônia.

Objetiva-se, Senhor Presidente, obter maiores infor-
mações a respeito da abertura de agências do Banco da 
Amazônia fora do espaço territorial do Amazônia Legal.

Considerando que o município de Caxias no Es-
tado do Maranhão não estar incluído diretamente no 
rol de municípios que compõem a faixa territorial da 
Amazônia Legal, apesar de estar aproximadamente a 
60 km do meridiano 44º, marco divisório do território 
da Amazônia Legal, este deputado quer saber quais 
foram os critérios e justificativas apresentadas para a 

criação e instalação de uma agência desse Banco no 
referido município maranhense.

Por esses motivos, Senhor Presidente, faz-se ne-
cessária à obtenção das informações ora requeridas, 
que possibilitem subsidiar os encaminhamentos apro-
priados, no âmbito do Parlamento Brasileiro.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Paulo Marinho Junior, PMDB/MA.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2.424, DE 2012 

(Do Sr. Paulo Marinho Júnior)

Requerimento de Informação ao Se-
nhor Ministro daS Comunicações, sobre a 
concessão do Serviço de Retransmissão 
de Televisão (RTV), em Caxias, Estado do 
Maranhão.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, combinado com os artigos 115, inciso I, 
e 116, ambos do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, solicito a Vossa Excelência que seja en-
caminhado ao Senhor Ministro das Comunicações o 
presente Requerimento de Informação, tendo em vista 
a necessidade de se obter informações a respeito da 
concessão do Serviço de Retransmissão de Televisão 
(RTV), em Caxias/MA. Portanto, este Requerimento 
tem por objetivo esclarecer o seguinte:

1 – este Deputado Federal solicita a gen-
tileza de que seja esclarecido quais são os 
critérios legais para a concessão do Servi-
ço de Retransmissão de Televisão (RTV) em 
municípios próximos a região de fronteira de 
desenvolvimento do país como é o caso da 
Amazônia Legal;

2 – Diante do fato da Concessão para a 
RTV no município de Caxias, Estado do Ma-
ranhão, que fica a aproximadamente 60 km do 
meridiano 44º, marco territorial da Amazônia 
Legal no Estado do Maranhão, aplica-se o que 
determina o artº 33, inciso II, III, IV e V do De-
creto nº 5.371 de 17 de Fevereiro de 2005 que 
determina, ipso literis: 

“Art. 33. A entidade autorizada a execu‑
tar o Serviço de RTV em Municípios situados 
em regiões de fronteira de desenvolvimento do 
País, assim definidas em ato do Ministro de 
Estado das Comunicações, poderá realizar 
inserções locais de programação e publi-
cidade, observadas as seguintes condições: 

II – a inserção de programação local não 
deverá ultrapassar a quinze por cento do to‑
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tal da programação transmitida pela estação 
geradora de televisão a que a retransmissora 
estiver vinculada;

III – a programação inserida deverá ter 
finalidades educativas, artísticas, culturais e 
informativas, em benefício do desenvolvimento 
geral da comunidade; e

IV – as inserções de publicidade terão 
duração máxima igual e coincidente com os 
espaços de tempo destinados à publicidade 
transmitida pela estação geradora cedente 
dos sinais; e

V – as inserções de publicidade somente 
poderão ser realizadas pelas entidades autori‑
zadas a executar o Serviço de RTV de sinais 
provenientes de estações geradoras de tele‑
visão comercial.” (grifos nossos)

3 – e, por último, qual foi o instrumento legal 
(Lei, Decreto ou Portaria Ministerial) da Conces-
são do Serviço de Retransmissão de Televisão 
(RTV) no município de Caxias, Maranhão? 

4 – este deputado federal solicita que seja 
enviado ao seu gabinete toda a documentação 
oficial de autorização da Concessão do Ser-
viço de Retransmissão de Televisão (RTV) no 
município de Caxias, Maranhão.

Justificação

Este requerimento se insere na missão Constitu-
cional da Câmara dos Deputados de fiscalizar a atuação 
do Poder Executivo como as concessões públicas para 
os serviços de telecomunicações. Objetiva-se, Senhor 
Presidente, obter maiores informações a respeito da 
concessão do Serviço de Retransmissão de Televisão 
(RTV) no município de Caxias, Maranhão.

Considerando que o município de Caxias no Es-
tado do Maranhão não estar incluído diretamente no 
rol de municípios que compõem a faixa territorial da 
chamada “Regiões de Fronteira de desenvolvimento 
do País” conforme está positivado no art. 33, caput, do 
Decreto nº 5.317 de 17 de Fevereiro de 2005, apesar 
de estar aproximadamente a 60 km do meridiano 44º, 
marco divisório do território da Amazônia Legal, este 
deputado quer saber quais foram os critérios e justifi-
cativas apresentadas para a concessão e instalação 
da referida RTV em Caxias, Maranhão.

Por esses motivos, Senhor Presidente, faz-se ne-
cessária à obtenção das informações ora requeridas, 
que possibilitem subsidiar os encaminhamentos apro-
priados, no âmbito do Parlamento Brasileiro.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Paulo Marinho Junior, PMDB/MA.

REQUERIMENTO DE INSTITUIÇÃO DE CPI  
Nº 12, DE 2012 

(Do Sr. Moreira Mendes)

Requer a criação de Comissão Par-
lamentar de Inquérito, com a finalidade de 
apurar denúncias de fraude no pagamento 
de precatório expedido pelo Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 14ª Região na década 
de 1990 e que foi suspenso pelo Conse-
lho Nacional de Justiça em decisão limi-
nar no Pedido de Providências nº 000325-
88.2012.2.00.0000, que tramita em segredo 
de justiça, e a investigação da Polícia Fede-
ral de ameaça sofrida por Juízes do Traba-
lho relacionado ao caso, conforme diversas 
matérias publicadas pela imprensa.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª, nos termos do § 3º do art. 58 

da Constituição Federal e na forma do art. 35 do Regi-
mento Interno, a instituição de Comissão Parlamentar de 
Inquérito com a finalidade de apurar, pelo prazo de 120 
dias, denúncias de fraude no pagamento de precatório 
expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Re-
gião na década de 1990 e que foi suspenso pelo Con-
selho Nacional de Justiça – CNJ em decisão liminar no 
Pedido de Providências nº 000325-88.2012.2.00.0000, 
que tramita em segredo de justiça, e a investigação da 
Polícia Federal de ameaça sofrida por Juízes do Trabalho 
relacionado ao caso, conforme diversas matérias publi-
cadas pela imprensa, nos seguintes termos.

Em 1980, quando o Território de Rondônia foi 
transformado em Estado, professores e técnicos em 
educação reclamaram em juízo o reajuste salarial e 
o reenquadramento da categoria sendo exitosos em 
seu pleito. Tal litígio gerou um precatório no valor que 
se estima, presentemente, em torno de R$ 5 bilhões 
a ser pago pela União1.

Ocorre que, diante do vultuoso montante do pre-
catório, um esquema de desvio de dinheiro sofisticado 
e perigoso foi instaurado no Poder Judiciário da Re-
gião atuando no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª 
Região, que compreende os Estados de Rondônia e 
do Acre. Denúncias apontam que estão envolvidos no 
esquema de corrupção de desvio desse dinheiro ser-
vidores públicos, juízes, dirigentes do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia 
(Sintero), advogados dirigentes da OAB local, pessoas 
ligadas à Polícia, e outros mais.

1 Nota extraída, em 14 de junho de 2012, do sítio eletrônico http://
www.cnj.jus.br/noticias/cnj/19695-liminar-suspende-pagamento-de-
-precatorio-em-rondonia.
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O caso chegou a gravidade tal que ameaças de 
morte são feitas àqueles que não pertencem ao es-
quema da corrupção e se envolvem no caso. Uma das 
testemunhas do caso está sendo atendida pelo “Pro-
grama de Proteção à Testemunha” da Polícia Federal 
por ter tido sua casa incendiada.

Diante dos fatos alarmantes, o Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ decidiu, por unanimidade, suspender 
o pagamento daquele que é considerado o maior pre-
catório do País ao deferir liminar no Pedido de Provi-
dências nº 000325-88.2012.2.00.0000, que corre em 
segredo de Justiça.

Ademais, cita-se a intervenção de outros órgãos 
fiscalizadores e repressivos de âmbito nacional com o 
intuito de impedir que o esquema de corrupção conti-
nue operando e que sejam identificados os culpados 
e apuradas as suas respectivas responsabilidades.

O Portal de Notícias em Rondônia, www.emron‑
donia.com, expõe com requinte de detalhes o esquema 
arquitetado, in verbis:

“A fraude envolvendo a quitação dos be-
nefícios, aponta o CNJ, teria sido arquitetada 
por dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação do Estado de Rondônia (Sintero) 
na década de 1990.

Segundo a Corregedora Nacional de Jus-
tiça, Ministra Eliana Calmon, R$ 358 milhões 
teriam sido pagos como honorários advocatí-
cios. ‘No caso de sindicato, e os professores 
são todos representados pelo sindicato no 
processo, a jurisprudência é a de que os advo-
gados não recebem honorários. Os honorários 
sucumbenciais são devidos para o sindicato. 
E advogados começaram a receber quantias 
fabulosas de honorários. Isso é uma das sus-
peitas’, afirmou a Corregedora.

A dívida diz respeito a diferenças salariais 
e de mudanças no plano de carreira de pro-
fessores e técnicos em educação. O reajuste 
de salários e nova classificação da categoria 
aconteceram com a transformação do Território 
de Rondônia em Estado, nos anos 80. O sindi-
cato foi à Justiça reclamar o reenquadramento 
e ganhou a causa. Com isso, os precatórios 
devidos pelo Estado foram se avolumando.

Para a Corregedora, o fundador do Sin-
tero, Luiz Felipe Belmonte, teria incentivado 
professores e técnicos a ingressarem com 
ações judiciais cobrando a dívida. Com o au-
xílio de advogados, um juiz e até um desem-
bargador, Belmonte teria embolsado os valo-
res obtidos com o pagamento de precatórios 
aos servidores.

Ainda segundo Eliana Calmon, há mais 
de R$ 300 milhões já depositados em contas 
judiciais que poderiam ser pagos e que foram 
bloqueados com a decisão do CNJ em junho 
do presente ano. ‘Fizemos a proposta dessa 
medida cautelar para evitar que haja mais 
sangria para os cofres públicos’, justificou a 
corregedora.”2

Como se não bastasse, foi enviando à Presidên-
cia do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região 
(TRT14) o Memorando nº 7ªVT/PVH/RO/GAB-51/2011, 
onde o Excelentíssimo Sr. Delano Serra Coelho, Juiz 
da 7ª Vara deste TRT, relata estar sendo ameaçado, 
juntamente com sua família, no caso envolvendo denún-
cias de fraude no pagamento de precatório expedido 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região na 
década de 1990, processo Sintero 2039/89. Inclusive, 
ele retirou suas filhas de Rondônia diante do medo de 
serem mortas pelo grupo.

Ainda, o mesmo, ao conversar com o Dr. Fran-
cisco Montenegro, outro Magistrado do TRT14, virou 
confidente deste por também sofrer ameaça de morte 
velada durante reunião com a Juíza Isabel Carla, re-
ferente ao mesmo caso (processo Sintero 2039/89).

Além deste Juiz, o Presidente da Associação dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho na 14ª Região, Dr. 
Rui Barbosa, também, sofreu ameaças, juntamente 
com sua família, do mesmo grupo.

Diante destes fatos, ambos procuraram a Polícia 
Federal para registrar Boletim de Ocorrência. Sendo 
que esse órgão iniciou as investigações.3

Com isso, nota-se o tamanho da suposta máfia 
que está operando no Tribunal Regional do Trabalho da 
14ª Região que foi necessário a intervenção do Con-
selho Nacional de Justiça – CNJ e da Polícia Federal 
– PF para apuração dos supostos fatos, tais como: 
ameaça de Juízes de Trabalho e suas famílias, desvio 
do pagamento de Precatórios pagos pela União Fe-
deral, corrupção de Juízes do Trabalho, funcionários e 
advogados, uma vez que a polícia civil dos Estados de 
Rondônia e do Acre não tem condições e, tampouco, 
aparato estatal/investigativo para realizar diligências e 
investigações em torno do caso.

E, por fim, pelo próprio Poder Judiciário dos Esta-
dos de Rondônia e do Acre ter alguns de seus membros 
supostamente envolvidos no esquema bilionário, o que 
fragiliza qualquer apuração de crimes cometidos por 

2 Nota extraída, em 14 de junho de 2012, do sítio eletrônico http://
www.ariquemesonline.com.br/textos.asp?codigo=28921.
3 Nota extraída, em 19 de junho de 2012, do sítio eletrônico http://
www.tudorondonia.com.br/noticias/mensagens-com-ameacas-a-
-juiz-do-trt-foram-encaminhadas-ate-para-celular-na-pf,29281.shtml.
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colegas de profissão nos Estados de Rondônia e do 
Acre. Inclusive, a gravidade destes fatos e o possível 
direcionamento do julgamento pelo Poder Judiciário Es-
tadual diante do envolvimento do Dr. Vulmar de Araújo 
Coelho Júnior (Desembargador do TRT da 14ª Região) 
levou o Superior Tribunal de Justiça a instaurar Inqué-
rito no intuito de apurar a conduta deste Magistrado.

Dessa forma é imperioso que a Câmara dos Depu-
tados participe efetivamente do combate à essa prática 
delituosa, com empenho de todos os parlamentares 
para que, ao final da CPI, possamos cumprir com nossa 
função fiscalizatória e corroborar para que o Ministé-
rio Público denuncie os responsáveis pelo desvio dos 
recursos do orçamento da União. E ainda, ter propos-
tas de ações efetivas para um combate eficaz a essa 
conduta, bem como possamos acompanhar as ações 
que estão sendo tomadas pelo Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ e pela Polícia Federal – PF.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Moreira Mendes, PSD/RO.

REQUERIMENTO Nº  5.785, DE 2012 
(Do Sr. João Ananias)

Requer inclusão na Ordem do Dia da 
PEC nº 555/2006.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 114, inciso XIV, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa 
Excelência à inclusão na Ordem do Dia da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 555/2006, que “revoga o 
art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003”, aca-
bando com a cobrança de contribuição previdenciária 
sobre os proventos dos servidores públicos aposen-
tados (Contribuição de Inativos).

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado João Ananias, PCdoB/CE.

REQUERIMENTO N° 5.786, DE 2012  
(Do Sr. Ademir Camilo)

Requer inclusão na Ordem do Dia da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 555-
A de 2006, que revoga o art. 4° da Emenda 
Constitucional n° 41 de 2003, acabando com 
a cobrança de contribuição previdenciária 
sobre os proventos dos servidores públicos 
aposentados e pensionistas (Contribuição 
de Inativos). Altera a Constituição Federal 
de 1988.”. 

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

114, inciso XIV, do Regimento Interno desta Casa, a 
inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 555-A, de 2006, 

que “ revoga o art. 4° da Emenda Constitucional n° 
41 de 2003”, acabando com a cobrança de contribui-
ção previdenciária sobre os proventos dos servidores 
públicos aposentados e pensionistas (Contribuição 
de Inativos), nos termos do Substitutivo aprovado na 
Comissão Especial em 14 de julho de 2010 (isenção 
progressiva). Altera a Constituição Federal de 1988.”. 

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Ademir Camilo, PSD/MG.

REQUERIMENTO N° 5.787, DE 2012  
(Do Sr. Mauro Benevides)

Exmo. Senhor Presidente da Câmara dos De-
putados

O deputado infra-assinado, na condição de Vice 
Líder da bancada do PMDB, requer a Vossa Excelência, 
nos termos regimentais, a realização de Sessão Sole-
ne, neste Plenário, destinada a assinalar os 80 anos 
de profícua existência do Tribunal Regional Eleitoral do 
Ceará, hoje exemplarmente presidido pelo Desembar-
gador Ademar Mendes Bezerra, magistrado integérrimo, 
tendo como vice a desembargadora Iracema do Vale, 
igualmente projetada em nossos círculos judiciários.

Os demais componentes da Corte destacam-
-se, pela ininterrupta porfia empreendida para tornar 
observados princípios éticos inafastaveis, nos termos 
da legislação vigorante.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Mauro Benevides, Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO Nº 5.788, DE 2012 
(Do Sr. Jorge Boeira)

Requer a retirada de tramitação do PL 
nº 3.936, de 2012.

Nos termos do art. 104 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência 
que seja retirado de tramitação o PL 3.936, de 2012, 
de minha autoria, dispõe sobre parcelamento para 
empresas em recuperação judicial de débitos com a 
Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria‑Geral 
da Fazenda Nacional e o Instituto Nacional do Seguro 
Social e dá outras providências.

Brasília, 1º de agosto de 2012. – Deputado Jor-
ge Boeira, PSD/SC.

REQUERIMENTO Nº 5.789, DE 2012 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Requer inclusão na Ordem do Dia do 
PL nº 4.434, de 2008.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regimen-

to Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa 
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Excelência a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de 
Lei nº 4434/2008, que “Dispõe sobre o reajuste dos 
benefícios mantidos pelo regime geral de previdência 
social e o índice de correção previdenciária.”.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Arnaldo Faria de Sá.

REQUERIMENTO Nº 5.790, DE 2012 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Requer inclusão na Ordem do Dia do 
PL nº 3.299, de 2008.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro 
a Vossa Excelência a inclusão na Ordem do Dia do 
Projeto de Lei nº 3299/2008, que “extingue o fator pre-
videnciário para que o salário de benefício (aposen-
tadoria) volte a ser calculado de acordo com a média 
aritmética simples até o máximo dos últimos 36 meses 
de contribuição, apurados em período não superior a 
48 (quarenta e oito) meses”.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Arnaldo Faria de Sá.

REQUERIMENTO N° 5.791, DE 2012 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Marcos Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

“Solicita inclusão na Ordem do Dia da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 555-
A, de 2006, do Sr. Carlos Mota, que “revoga 
o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 
2003”, acabando com a cobrança de con-
tribuição previdenciária sobre os proven-
tos dos servidores públicos aposentados 
(Contribuição de Inativos)“.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, a inclusão na Pau-

ta de votação desta Casa a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 555-A, de 2006, que “revoga o art. 4º 
da Emenda Constitucional nº 41, de 2003”, acabando 
com a cobrança de contribuição previdenciária sobre 
os proventos dos servidores públicos aposentados 
(Contribuição de Inativos).

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Arnaldo Faria de Sá.

REQUERIMENTO Nº 5.792, DE 2012 
(Do Sr. Manoel Junior)

Requer a criação da Frente Parlamen-
tar em Defesa da Reestruturação do Perito 
Médico da Previdência Social.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no Ato da Mesa 

n°69/2005, comunico a Vossa Excelência que, em 
22/05/2012, foi instalada a Frente Parlamentar em 
Defesa da Reestruturação da Carreira do Perito 
Médico da Previdência Social, sob a minha presi-
dência e responsabilidade.

Assim sendo, solicito a Vossa Excelência o de-
vido registro nesta Casa, e encaminho, em anexo, a 
ata de instalação, seu estatuto e as assinaturas de 
apoiamento exigidas.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Manoel Junior, PMDB/PB.

REQUERIMENTO Nº 5.793 ,DE 2012 
(Do Sr. Assis Melo)

Requer a instalação de Comissão Es-
pecial a fim de dar parecer sobre o Projeto 
de Lei 6819/2010, que “Altera a Lei nº 8.234, 
de 17 de setembro de 1991, para dispor so-
bre a jornada e condições de trabalho dos 
nutricionistas”. 

Senhor presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do inci-

so II do art. 34 do Regimento Interno desta Casa, que 
seja instalada Comissão Especial destinada a proferir 
parecer sobre o Projeto de Lei 6819/2010, que “Alte-
ra a Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, para 
dispor sobre a jornada e condições de trabalho dos 
nutricionistas”. 

Justificação

O Projeto de Lei nº 6.819/2010, de autoria do 
Senador Paulo Paim, visa alterar a legislação que re-
gulamenta a profissão de nutricionista, estabelecendo 
jornada de trabalho e as condições de trabalho desses 
profissionais. A matéria foi distribuída às Comissões de 
Educação e Cultura; Turismo e Desporto; Segurança 
Social e Família; Trabalho, de Administração e Serviço 
Público; Finanças e Tributação; e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania.

No dia 25 de janeiro, de 2011, a V. Exa. deferiu pela 
constituição da Comissão Especial, conforme determina 
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o art. 34, inciso II, do Regimento Interno desta Casa, 
com regime de tramitação em caráter de Prioridade.

Tendo em vista a importância da matéria e en-
tendendo a natureza de Prioridade determinada por 
V. Exa., requeiro a instalação da Comissão especial, 
para apreciação do PL 6819/2010.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Assis Melo, PCdoB/RS.

REQUERIMENTO N° 5.794, DE 2012  
(Do Sr. João Dado)

Requer a retirada do PL nº 3386/2012.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 104, caput, 

do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei nº 
3386 de 2012, de minha autoria, que dispõe sobre a 
redução da carga tributária de artigos e equipamentos 
de desportos.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado João Dado, PDT/SP.

REQUERIMENTO N° 5.795, DE 2012  
(Do Sr. Júlio Cesar e outros)

Requeremos nos termos do art. 68 
do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, a realização de Sessão Solene 
em Homenagem à Judoca piauiense Sarah 
Gabrielle Cabral de Menezes, pelo mérito 
de se tornar a primeira mulher do país a 
conquistar uma medalha de ouro no Judô 
em Jogos Olímpicos. 

Ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos 
Deputados,

Requeremos nos termos do art. 68 do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, a realização de 
Sessão Solene em Homenagem à judoca piauiense 
Sarah Gabrielle Cabral de Menezes, pelo mérito de 
se tornar a primeira mulher do país a conquistar uma 
medalha de ouro no Judô, em Jogos Olímpicos. 

A judoca piauiense Sarah Menezes, 22 anos, 
medalha de ouro nas Olimpíadas de 2012 saiu do 
Brasil rumo a Londres carregando expectativas des-
proporcionais para seu tamanho. Lutadora mais leve 
da seleção de judô, a peso-ligeiro, de apenas 1,52m 
e 48kg, era a grande esperança de primeira final 
olímpica do Brasil entre mulheres na história da mo-
dalidade. A pequena piauiense, porém, foi além: com 
a vitória em Londres, sobre a romena Alina Dumitru, 
Sarah entrou para a história como a primeira mulher 
brasileira a ganhar uma medalha de ouro no judô em 

jogos olímpicos. A grandeza da conquista pode ser 
medida também na comparação com outras modali-
dades. Até esta data, só uma mulher brasileira havia 
conseguido o ouro em prova individual na história das 
Olimpíadas: Maurren Maggi, no salto em distância, 
em Pequim 2008.

Sarah Gabrielle Cabral de Menezes, nasceu em 
Teresina no dia 26 de março de 1990. Apesar de jovem 
já faz história no Judô internacional com uma carreira 
invejável: Participou das Olimpíadas de Pequim em 
2008 aos 18 anos, bicampeã mundial júnior de 2008 
e 2009; em dezembro de 2010 conquistou a medalha 
de bronze no Grand Slan da cidade de Tóquio, even-
to do Circuito Mundial da Federação Internacional de 
Judô; e em dezembro de 2011 ganhou a medalha de 
prata no Grand Slam de judô em Paris. Nos Jogos 
Pan-americanos de 2011, em Guadalajara, ficou com 
o bronze depois de derrotada numa das etapas preli-
minares pela cubana Dayaris Mestre.

Finalmente entrou para a história do esporte 
nacional por se tornar uma judoca campeã olímpica 
brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. 
Sarah Menezes foi a primeira atleta a conquistar uma 
medalha de ouro para o judô feminino do Brasil. Ela 
quebrou o jejum brasileiro de 20 anos sem medalhas 
de ouro olímpicas neste esporte, jejum que vinha desde 
a vitória de Rogério Sampaio em Barcelona em 1992. 
Na final, ela derrotou Alina Dumitru, da Romênia, a 
campeã olímpica em Pequim 2008. – Deputado Júlio 
Cesar, PSD/PI.

REQUERIMENTO Nº 5.796, DE 2012 
(Do Sr. Hugo Leal)

Requer a desapensação do Projeto 
de lei nº 1.713/2011 apensado ao Projeto 
de Lei nº 981 de 2011.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 142, do Regimento Interno, re-

queiro a Vossa Excelência, a desapensação do Projeto 
de lei nº 1.713, de 2011, apensado ao Projeto de lei 
nº 981, 2011, que ora se encontram em tramitação na 
Comissão de Viação e Transporte – CVT dessa Casa. 

Esclareça-se, de pronto, que o PL nº 981, de 
2011 contempla matéria relativa ao tema “álcool” e 
“direção”, enquanto que o PL 1.713, de 2011, trata de 
forma exclusiva e genérica dos efeitos e malefícios do 
álcool, não devendo sequer estar sujeita a discussão 
na Comissão de Viação e Transporte juntamente com 
as demais.

Sala de sessões, 1º de agosto de 2012. – Depu-
tado Hugo Leal, PSC.
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PL nº 981/2011 PL nº 1.713/2011 PL nº 3.218/2012

EMENTA – Dispõe sobre avisos em ba-
res, restaurantes e similares, acerca da 
legislação relacionada à bebida alcoólica.
Objetiva a conscientização dos mo-
toristas (consumidores) e a inibição 
dos comportamentos de risco à saúde, 
através da obrigatoriedade de afixação 
de cartazes, em todos os bares, restau-
rantes e assemelhados, nos quais sejam 
mostrados os principais dispositivos le-
gais a respeito do consumo de álcool.
Sujeito à tramitação pelas seguintes Co-
missões: 
Comissões de Viação e Transportes; De-
senvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).

EMENTA – Obriga a inscrição de alerta 
sobre os riscos do consumo de bebidas 
alcóolicas nos cardápios de bares, lan-
chonetes, restaurantes e similares 
Objetiva inibir o consumo em excesso 
de bebidas alcoólicas, conscientizan-
do os usuários acerca dos limites ao 
uso do álcool e dos efeitos resultantes 
da sua ingestão, através da divulgação 
de mensagens de advertência nos car-
dápios dos locais de consumo. 
Sujeito à tramitação das mesmas Co-
missões do PL 981/2011( ao qual se 
encontra apensado): 

EMENTA – Obriga os estabelecimen-
tos que comercializem bebidas alcoó-
licas para consumo imediato a coloca-
rem mensagem de advertência em seu 
material promocional e listas de preços
Objetiva inibir o consumo de álcool, 
através da imposição feita aos esta-
belecimentos que comercializem este 
tipo de bebidas para que coloquem 
mensagens alusivas em seu material 
promocional e listas de preços 
Sujeito à tramitação das mesmas Co-
missões do PL 981/2011( ao qual se 
encontra apensado): 

Art. 1º É obrigatória a afixação de cartaz 
em bares, restaurantes e similares, que 
mostre os seguintes dispositivos legais: 
I – os arts. 165, 276, 306 e 307 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
(Código Brasileiro de Trânsito); 
II – o art. 4ºA, da Lei 9.294, de 15 de 
julho de 1996. 

Art. 1º Os bares, lanchonetes, restauran-
tes e similares farão constar, em seus 
cardápios, de maneira ostensiva, ade-
quada, clara e precisa expressões de 
alerta sobre os diversos males provoca-
dos pelo consumo em excesso de bebi-
das alcoólicas.

Art. 1º Esta lei modifica a Lei nº 9.294, de 
15 de julho de 1996, que “dispõe sobre 
as restrições ao uso e à propaganda de 
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defensivos 
agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 
da Constituição Federal”, determinando 
que os estabelecimentos que comercia-
lizem bebidas alcoólicas para consumo 
imediato coloquem mensagem alusiva 
em seu material promocional e listas 
de preços.

Art. 2º Esta lei entra em vigor noventa 
dias após sua publicação.

Art. 2º Os bares, lanchonetes, restauran-
tes e similares adequarão seus cardápios 
ao exigido nesta lei no prazo de noventa 
dias a contar da data de sua publicação.

Art. 2º O art. 4º-A da Lei nº 9.294, de 15 
de julho de 1996, com a redação dada 
pela Lei nº 11.705, de 19 de junho de 
2008, passa a vigorar aditado do seguin-
te dispositivo:
§ 1º Os bares, lanchonetes, restaurantes 
e outros locais que comercializem bebida 
alcoólica para consumo imediato deverão 
colocar em seu material promocional, 
listas de preços e cardápios a frase “Se 
beber, não dirija”.
§ 2º “O Poder Executivo poderá estabele-
cer, na regulamentação desta lei, a ado-
ção de outras frases alusivas aos riscos 
de dirigir veículos sob efeito do álcool.”

Art. 3º Cabe às instâncias gestoras do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
definir as expressões de alerta previstas 
no Art. 1º desta Lei.

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

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação
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REQUERIMENTO Nº 5.797, DE 2012 
(Do Sr. Deputado Hugo Leal)

Requer a criação de Comissão Espe-
cial destinada a analisar e propor soluções 
para a implementação da Lei nº 12.619, de 
30 abril de 2012, que regulamenta a Profis-
são de Motorista. 

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 22, inciso II, combinado com 

o art. 17, inciso I, alínea m, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, solicito a criação de Comis-
são Especial destinada a analisar e propor soluções 
para questões relacionadas à implementação da Lei 
12.619, de 30 de abril de 2012, que regulamenta a 
Profissão de Motorista e estabelece uma serie de 
mecanismos para a fiscalização do tempo em que o 
motorista exerce a condução do veículo, limitando-a 
a 4 horas ininterruptas.

Justificação

Diante dos últimos acontecimentos, amplamente 
divulgados pela mídia jornalística, relativos à paralisa-
ção dos motoristas nas rodovias brasileiras, parece 
evidente e indispensável à adoção de medidas como 
forma de prevenção e solução para os recorrentes e 
graves problemas que envolvem a atividade deste tipo 
de profissional e a efetiva aplicação da Lei 12.619, de 
30 de abril de 2012.

O transporte rodoviário de cargas no Brasil tem 
se constituído, nos últimos 50 anos, no principal meio 
de movimentação de bens, quer nos fluxos intra-es-
taduais como nos interestaduais. Deve-se destacar 
também sua importante participação no fluxo de car-
gas internacionais quando é considerado o comércio 
com os países do Cone Sul, especialmente Argentina, 
Uruguai e Chile.

Conforme boletim da Confederação Nacional dos 
Transportes, entre os modais de transporte de carga 
utilizados no país (rodoviário, ferroviário, aquaviário, 
dutoviário e aéreo), que movimentam cerca 794,9 bi-
lhões de TKU (volume útil transportado em toneladas 
pela distância útil percorrida em km) por ano, o modal 
rodoviário é o maior deles. Ele é responsável por mais 
da metade (61%) e é três vezes a parcela do segundo 
colocado, o modal ferroviário com 21%. Apesar disso, 
o Conselho Nacional de Transporte (CNT) ressalta que 
a produtividade do transporte de cargas no modal ro-
doviário, se comparada a países de primeiro mundo, 
é de apenas 22%.

Não suficiente a importância destes dados, ope-
ram este modal quase 190 mil empresas, além dos 
cerca de um milhão de caminhões conduzidos por 

autônomos. Tal suporte a economia é feito hoje em 
uma malha com cerca de 1,6 milhão de quilômetros 
de rodovias. 

A frota circulante, segundo o Sindipeças (Sin-
dicato Nacional da Indústria de Componentes para 
Veículos Automotores), usada no transporte de carga 
do país é composta por mais de 1,5 milhões de cami-
nhões e quase 4,8 milhões de caminhonetes (comer-
ciais leves), totalizando 14,4% da frota circulante de 
43,68 milhões de veículos.

Portanto, uma má aplicação da Lei 12.619/2012 
poderá constituir um novo gargalo para o setor logístico 
nacional, acarretando em grandes perdas econômicas 
e de abastecimento para os consumidores.

Dessa forma, é de grande importância que um 
plano de implementação da Lei 12.619/2012 seja ela-
borado, visando evitar que uma medida que pretende 
garantir saúde e segurança, não só dos motoristas de 
setor de cargas e transportes de pessoas, mas tam-
bém dos condutores de veículos de passeio, acarrete 
em um gigantesco impacto na atividade econômica 
do país. Se por um lado a medida visa combater o 
regime desumano do setor, que trabalha em regime 
médio de 15 horas por dia, sete dias da semana, por 
outro, é necessário desenhar a capacidade de fisca-
lização da Polícia Rodoviária Federal. Tal fiscalização 
deve ser feita de forma eficiente o suficiente para não 
acarretar em nova reação em cadeia para toda rede 
de abastecimento, seja a de alimentos, de produtos 
industrializados, a do setor exportador, e de tantas 
outras das quais dependem tanto as famílias como os 
comerciantes e os industriais brasileiros.

Uma correta implantação da Lei 12.619 também 
deverá levar em consideração outro grande problema 
enfrentado, não só pelo motorista, mas também por 
todo o setor de logística, pela a população brasileira 
e a economia de forma geral: a gigantesca falta de 
infraestrutura de transporte. As próprias jornadas de-
sumanas às quais os motoristas de veículos de carga 
são submetidos diariamente são consequências da 
falta de pontos de estacionamento para caminhões e 
pernoite de caminhoneiros, centros especializados no 
armazenamento e segurança das cargas e do motoris-
ta, rodovias em maus estados atrasam o transporte de 
cargas, falta de fiscalização ostensiva contra roubos 
e assaltos, dentre muitos outros. Essa falta de infra-
estrutura de transporte é, em verdade, o grande vilão 
da segurança nas rodovias brasileiras e dos abusos 
cometidos junto à classe dos motoristas.

Outro ponto também tratado pela Lei 12.619, no 
seu Art. 2º, inciso I, visa sanar o déficit profissionalizan-
te dessa classe de trabalhadores e que também deve 



Agosto de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 27781 

ser considerado em conjunto com a estratégia a ser 
definida por essa Comissão de implantação dessa lei.

Assim, se por um lado o Poder Legislativo confirmou 
a vontade da classe dos motoristas em regulamentar uma 
profissão tão importante para a economia nacional, ga-
rantindo-lhes maior dignidade à sua profissão, essa Casa 
também deve concentrar esforços no apoio às medidas 
de investimentos no setor de infraestrutura de transporte 
e outras já sugeridas pelos órgãos competentes.

A busca por um setor de transportes mais confiável 
e eficiente poderá, não só garantir segurança a motoris-
tas e passageiros, mas também diminuir sobremaneira 
os gastos do setor de logística e os gastos do governo 
com segurança, liberando recursos da ordem de bilhões 
de reais que poderiam ser reinvestidos em atividades 
produtivas e educação no trânsito. O desenvolvimento 
da infraestrutura de transporte aqui descrito, caso já es-
tivesse consolidado no âmbito da Nação, conformaria 
plenamente a consolidação dos direitos aqui atribuídos à 
classe atendida pela Lei 12.619/2012, inexistindo qualquer 
tipo de manifestação iniciada pelos motoristas de cargas.

Portanto, para que os setores integrados da eco-
nomia brasileira e o motorista de transporte de cargas 
e passageiros – beneficiário direto da Lei 12.619, bem 
como o consumidor, o comerciante e o industrial, não 
sejam vítimas de uma má implantação desta lei e que 
ela surta o efeito desejado é imprescindível que essa 
Comissão Especial elabore um devido plano de aplicação 
desta lei no prazo condizente com a realidade nacional.

Subsídios e alternativas poderão ser apresen-
tados ao longo dos trabalhos desta Comissão Espe-
cial pelos seus membros, sobretudo considerando a 
larga experiência política reunida nesta Casa acerca 
dos temas trabalhistas e econômicos aqui envolvidos.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Hugo Leal, PSC/RJ.

REQUERIMENTO Nº 5.798, DE 2012 
(Do Sr. Junji Abe)

Requer a inclusão da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 555, de 2006 na 
pauta da Ordem do Dia.

 Senhor Presidente,
 Nos termos do artigo 114, inciso XIV, do Re-

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requer 
a Vossa Excelência a inclusão na pauta da Ordem 
do Dia da PEC 555, de 2006, que revoga o art. 4º da 
Emenda Constitucional nº. 41, de 2003, acabando 
com a cobrança de contribuição previdenciária sobre 
os proventos dos servidores públicos aposentados e 
pensionistas (contribuição de inativos).

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Junji Abe, PSD/SP.

REQUERIMENTO Nº 5.799, DE 2012 
(Do Sr. João Ananias)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, do Regi-

mento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar a Vossa 
Excelência se digne registrar nos Anais desta Casa, votos 
de congratulações, a União Nacional dos Estudantes– 
UNE pela passagem dos seus 75 anos de existência.

Justificação

Ao completar 75 anos, a UNE (União Nacional 
dos Estudantes), que acontecerá em 11 de Agosto pró-
ximo. A luta dos estudantes brasileiros tem início em 
1901, com a fundação da Federação dos Estudantes 
Brasileiros. Já em 1910 foi realizado o Iº Congresso 
Nacional de Estudantes, em São Paulo.

Com a Revolução de 1930 e a intensa politização 
em nosso País, culminou com a criação da UNE, em 11 
de agosto de 1937. Destaca-se com atuação marcante 
contra o Nazi-Facismo, na Segunda Guerra mundial. 
No pós-guerra engaja-se na campanha “O petróleo é 
nosso”, que se estende até 1953, quando foi fundada 
a Petrobras. Participou ativamente da “Campanha da 
Legalidade”, para garantir a posse do Presidente João 
Goulart, em 1961, após renúncia de Jânio Quadros. 
Com a ditadura militar recém-instalada, uma das suas 
primeiras ações foi a invasão e incêndio da sede da 
UNE na praia do Flamengo. 

O assassinato do estudante Édson Luis e a in-
vasão do Congresso da UNE em Ibiúna (SP), com a 
prisão de mil estudantes, além das torturas, demons-
travam que os militares intensificavam a repressão. O 
que não arrefeceu a determinação contra a ditadura. 

A reestruturação da entidade se inicia com o Con-
gresso de Salvador, em 1979. Com a redemocratização 
no Brasil, a UNE volta sua atuação para as principais 
demandas da nossa juventude. Realizando caravanas 
e grandes bienais valorizando áreas como Ciência, 
Tecnologia e Esporte. Participando em movimentos de 
estudantes negros, mulheres, gays, lésbicas e outros 
grupos. Sua participação nas “Diretas Já” e a defesa do 
ensino público e gratuito, são marcas profundas em sua 
história. Na caravana em 2008, pautou temas como Saú-
de e qualidade de vida da população jovem brasileira.

Recentemente, tivemos duas grandes conquistas, 
bandeiras importantes da UNE: a aprovação da PEC 
da Juventude, no Congresso Nacional e da Emenda ao 
Projeto de Lei do Pré-sal, que garante 50% do fundo 
social exclusivamente para a Educação.

Pela sua memorável história, construída nesses 75 
anos, queremos homenagear a todos que durante esse 
tempo, participaram dessa honrosa construção, hoje re-
presentada por Daniel Iliescu, atual Presidente da UNE.



27782 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2012

Dê-se conhecimento as representações abaixo: 

Daniel Iliescu – Presidente da União Nacional 
dos Estudantes – UNE

Rua: Vergueiro, 2485 – Bairro: Vila Mariana – São 
Paulo / SP – CEP: 04101-200

André Tokarski – Presidente da União da Ju-
ventude Socialista – UJS

Av. Treze de Maio, 1016 – Bairro: Bela Vista – São 
Paulo/SP – CEP: 01327-000

Manuela Braga – Pres. da União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas/UBES

Rua: Vergueiro, 2485 – Bairro: Vila Mariana – São 
Paulo / SP – CEP: 04101-200

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho – Secre-
tário de Educação do Ceará

Av. Gen. Afonso Albuquerque, S/N – Bairro Cam-
beba – Fortaleza/CE – CEP: 60839-900 

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado João Ananias, PCdoB/CE.

REQUERIMENTO Nº 5.800, DE 2012 
(Do Sr. Guilherme Campos)

Requer, nos termos regimentais, a tra-
mitação conjunta dos Projetos de Lei nºs 
4.498, de 2008 e 359, de 1999.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Duas proposições tramitam nesta Casa visando 

alterar o art. 171 do do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 
– Código Penal, especialmente o seu inciso VI, para 
regular a emissão de cheques sem fundos.

São eles:

– Projeto de Lei nº 4.498, de 2008, que 
caracteriza como estelionato a emissão de 
cheque sem fundos. Altera o Decreto-Lei nº 
2.848, de 1940; e 

– Projeto de Lei nº 359, de 1999, que dis-
põe que o pagamento de cheque sem fundo 
ate a sentença com a respectiva concordância 
do credor, poderá suspender a ação penal.

Projeto de Lei nº 359, de 1999 Projeto de Lei nº 4.498, de 2008

“Art. 171. .....................................................................................
§ 1º ..............................................................................................
§ 2º Nas mesmas penas incorre quem:
....................................................................................................
VI – emite cheque, sem suficiente provisão de fundos, ainda 
que pré ou pós-datado, em poder do sacado, ou lhe frustra o 
pagamento de forma indevida.”(NR)

“Art. 171. .....................................................................................
§ 1º ..............................................................................................
....................................................................................................
VI – emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em 
poder do sacado, ou frustra o pagamento”

Diante do exposto, com base nos artigos 142 e 
143 do Regimento Interno, solicito a tramitação con-
junta dos projetos.

Sala das Sessões, 1º de agosto de 2012. – De-
putado Guilherme Campos, PSD/SP.

 
REQUERIMENTO N° 5.801, DE 2012  

(Da Senhora Marinha Raupp)

Requeremos nos termos regimentais 
a realização de Sessão Solene destina-
da a comemorar o centenário da Estrada 
de Ferro Madeira-Mamoré, no Estado de 
Rondônia.

 Excelentíssimo Senhor Presidente,
 Requeremos a Vossa Excelência, nos termos 

do artigo 68, caput, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, a realização de Sessão Solene, em 10 
de setembro de 2012, em homenagem ao centenário 
da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, no Estado de 
Rondônia. 

 Justificação 

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré está com-
pletando 100 anos de atividades.

Desde a sua inauguração em 1912, com 366 km 
de extensão, até os dias atuais, um longo caminho foi 
percorrido e um profícuo trabalho realizado. 

Para marcar momento tão significativo, presta-se 
uma homenagem nesta Casa no intuito de reconhecer 
a importância dessa obra na evolução do Estado de 
Rondônia, realizada com sacrifício, pioneirismo, de-
terminação e vontade de vencer por mais de vinte mil 
homens e mulheres vindos de toda a parte do mundo 
e que contribuíram ativamente para as mudanças ne-
cessárias, objetivando, sempre, alcançar a melhoria 
de vida do povo rondoniense.

Justifica-se, pois, a realização de uma sessão 
especialmente para prestar homenagem a este im-
portante empreendimento que, a exemplo de outros, 
é merecedor de todos os aplausos e manifestações 
desse Poder. – Deputado Henrique Eduardo Al-
ves , Líder do PMDB – Deputada Marinha Raupp, 
PMDB/RO.
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DESPACHOS DO PRESIDENTE

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício nº 80/2012, do Juízo da 88a Zona Eleitoral 

do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Repre-
sentação do PSB, PFL, PSDB, PPS, PDT, PSOL e PV 
para apuração de quebra de decoro parlamentar pelo 
então Deputado Federal Severino Cavalcanti. Instrução 
do Processo nº 74-84.2012.6.17.0088, de registro de 
candidatura do representado.

Ao Centro de Documentação e Informa-
ção para instrução do Ofício nº 80/2012, do 
Juízo da 88a Zona Eleitoral do Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco. Após, retornem-se os 
autos a esta Secretaria para que o solicitante 
seja oficiado. Publique-se. 

Em 1º-8-12. – Deputado Marco Maia, 
Presidente.

PRESIDÊNCIA/SGM
Despacho/Ofício/Notificação nº 997/2012, da Cor-

regedoria Nacional de Justiça. Reclamação Disciplinar 
nº 0003556-25.2009.2.00.0000. Reclamante: Comis-
são Parlamentar de Inquérito – Escutas Telefônicas 
Clandestinas. Reclamado: Juízo da Vara Criminal de 
Itaguaí – RJ. Processo nº 2012/120553.

Ao Centro de Documentação e Informa-
ção para arquivamento do documento enca-
minhado pelo Conselho Nacional de Justiça 
nos autos da Comissão Parlamentar de In-
quérito – Escutas Telefônicas Clandestinas. 
Publique-se.

Em 1°-8-12 – Deputado Marco Maia, 
Presidente. 

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício Ubabef nº 293/2012. Francisco Turra, Pre-

sidente Executivo da União Brasileira de Avicultura 
– UBABEF, e José Perboyre, Diretor Financeiro e Ad-
ministrativo. Encaminhamento de informações sobre 
o impacto da Lei nº 12.619, de 2012, em relação ao 
exercício da profissão de motorista, no setor avícola 
brasileiro.

Encaminhe-se, por cópia, às Comissões 
de Viação e Transportes, de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. Publique-se. Oficie-se.

Em 20-7-12 – Deputado Marco Maia, 
Presidente.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício Circular Conter no 0043/2012, do Con-

selho Nacional de Técnicos em Radiologia. Denún-

cia sobre a impossibilidade de fiscalização do exer-
cício profissional nos terminais aeroviários e dos 
equipamentos emissores de raios X de inspeção 
de bagagens.

Encaminhe-se, por cópia, à Comissão 
de Seguridade Social e Família e à Comissão 
de Trabalho, Administração e Serviço Público. 
Oficie-se ao interessado. Arquive-se. 

Em 1º-8-12.– Deputado Marco Maia, 
Presidente.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício no 212/2012-CCTCI/P, do Deputado Edu-

ardo Azeredo, Presidente da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática. Publicação, no 
Diário Oficial da União, da Recomendação aprovada 
na reunião de 4 de julho de 2012, sobre divulgação 
dos processos de outorga e renovação de radiodifusão 
(Ato Normativo no 1/2007), excetuando-se a Relação 
Anual de Informações Sociais – RAIS.

Publique-se.
Em 20-7-12. –  Deputado Marco Maia, 

Presidente.

PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício no 0508/2012 GDLM, do Senhor Deputado 

Leonardo Monteiro. Encaminhamento de manifestação 
de apoio à aprovação do PL no 6.613/2009 e do Ofício 
no 014/2012-GPRE, do Tribunal Regional Eleitoral de 
Minas Gerais, que manifesta preocupação com a len-
tidão na tramitação dessa proposição.

Encaminhe-se o ofício e o anexo à Co-
missão de Finanças e Tributação, órgão no 
qual o PL no 6.613/2009, que tramitação su-
jeito à apreciação conclusiva das Comissões, 
encontra-se pendente de deliberação. Publi-
que-se. Oficie-se.

Em 20-7-12. – Deputado Marco Maia, 
Presidente.

PRESIDÊNCI A/SGM
Ref. Ofício sn/2012 – Deputado Silvio Torres (afas-

tamento do mandato parlamentar)

Considere-se afastado, a partir da co-
municação feita à Câmara dos Deputados, 
em 19 de julho de 2012, às 11h53min, nos 
termos do artigo 56, inciso I, da CF, c/c o ar-
tigo 235, inciso IV, do RICD. Convoque-se o 
respectivo suplente. Ao Senhor Diretor-Geral.  
Publique-se.

Em 19-7-12. – Deputado Marco Maia, 
Presidente.
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PRESIDÊNCIA/SGM
Ref. Ofício sn/12 – Dep. Walter Feldman (reas-

sunção no mandato parlamentar).

Publique-se, nos termos do art. 56, § 
1°, da CF, c/c o art. 241, inc. II, do RICD. Ao 
Senhor Diretor-Geral.

Em 19-7-12. – Deputado Marco Maia, 
Presidente.

Processo no 119.191/2012.
Assunto: Solicitação de cópia de todo processo 

de Representação contra o ex-Deputado Marcondes 
Gadelha no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 
referente ao ano de 2006 (Representação no 108/2006).

Determino o encaminhamento de có-
pia integral da Representação no 108/206 ao 
Deputado Leonardo Gadelha. Publique-se. 
Oficie-se. 

Em 1º-8-12. – Deputado Marco Maia, 
Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.028, DE 2011  
(Do Sr. Augusto Coutinho) 

Altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezem-
bro de 2006, que dispõe sobre incentivos 
e benefícios para fomentar as atividades 
de caráter desportivo e dá outras provi-
dências; tendo pareceres: da Comissão de 
Turismo e Desporto, pela aprovação, com 
emenda (relator: DEP. CARLAILE PEDRO-
SA)e da Comissão de Turismo e Desporto 
pela aprovação, com emenda (relator: DEP. 
CARLAILE PEDROSA). 

(Atualização do Despacho do PL nº 
2028/2011: CTD, CFT (art. 54, RICD) e CCJC 
(art. 54, RICD). Proposição sujeita à apreciação 
conclusiva pelas Comissões (art. 24 II, RICD). 
Regime de Tramitação: Ordinário.) 

PROJETO DE LEI Nº 3.360, DE 2012  
(Do Sr. Paulo Feijó) 

Altera os arts. 14 e 16 da Lei nº 3.820, 
de 11 de novembro de 1960, para dispor so-
bre a responsabilidade técnica do técnico 
de farmácia e sua inscrição nos Conselhos 
Regionais de Farmácia. 

(Deferido o Requerimento nº 5.687/2012, 
conforme despacho do seguinte teor: “Defiro 
o Requerimento nº 5.687/2012. Apense-se o 
Projeto de Lei nº 3.360/2012 ao Projeto de Lei 
nº 668/2011, nos termos do art. 142 c/c o art. 
143, Inciso II, alínea b, do RICD. Publique-
-se. Oficie-se.”.) 

PROJETO DE LEI Nº 4.010, DE 2012  
(Do Sr. André Figueiredo) 

Altera a Lei nº 10.820, de 17 de dezem-
bro de 2003, que “dispõe sobre a autoriza-
ção para desconto de prestações em folha 
de pagamento, e dá outras providências”, 
acrescentando-lhe dispositivos 

(Deferido o Requerimento nº 5.593/2012, 
conforme despacho do seguinte teor: “Defiro 
o Requerimento nº 5.593/2012. Apense-se o 
Projeto de Lei n.º4.010, de 2012 ao Projeto de 
Lei nº 1.649, de 2011,que se encontra apen-
sado ao PL nº 7.130, de 2006, nos termos 
do art. 142, c. c. o art. 143, II, b, e parágrafo 
único, ambos do RICD. Revejo o despacho 
aposto ao Projeto de Lei nº 7.130, de 2006, 
para determinar a inclusão da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público 
para se manifestar sobre o mérito da matéria. 
Por consequência, decido pela criação de Co-
missão Especial, nos termos do art. 34, II, do 
RICD. Publique-se. Oficie-se.) 

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TCU  
Nº 34, DE 2012  

(Do Sr. Rubens Bueno) 

Solicita ao Sr. Ministro Presidente do 
Tribunal de Contas da União – TCU, informa-
ções sobre o possível recebimento indevido 
de verbas públicas federais na contratação 
de serviços de dragagem nos Portos de 
Paranaguá e Antonina – PR 

(Submeta-se à Mesa Diretora. Publique-
-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.593, DE 2012  
(Do Sr. Paes Landim) 

Requer, nos termos regimentais apon-
tados, a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei nº 4.010, de 2012 com o Projeto de Lei 
nº 7.130, de 2006 

(Defiro o Requerimento nº 5.593/2012. 
Apense-se o Projeto de Lei nº 4.010, de 2012 
ao Projeto de Lei nº 1.649, de 2011, que se 
encontra apensado ao PL nº 7.130, de 2006, 
nos termos do art. 142, c. c. o art. 143, II, b, 
e parágrafo único, ambos do RICD. Revejo o 
despacho aposto ao Projeto de Lei nº 7.130, 
de 2006, para determinar a inclusão da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público para se manifestar sobre o mérito da 
matéria. por consequência, decido pela cria-
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ção de Comissão Especial, nos termos do art. 
34, II, do RICD. Publique-se. Oficie-se. [Atua-
lização do Despacho do PL 7.130/2006: Às 
CTASP, CSSF, CFT (mérito e art. 54, RICD) e 
CCJC (mérito e art. 54, RICD) – Proposição 
sujeita à apreciação do Plenário. Regime de 
Tramitação: Ordinário].) 

REQUERIMENTO Nº 5.608, DE 2012  
(Do Sr. José Guimarães) 

Requer a revisão do despacho aposto 
ao PL nº 2.028/11, do Sr. Augusto Coutinho, 
para que se inclua a Comissão de Finanças 
e Tributação 

(Defiro o pedido contido no Requerimento 
nº 5608/2012. Revejo o despacho aposto ao 
PL nº 2028/2011 para incluir a Comissão de 
Finanças e Tributação como competente para 
o exame da Adequação Financeira e Orça-
mentária. Publique-se. Oficie-se. [Atualização 
do despacho do PL nº 2028/2011: CTD, CFT 
(art. 54, RICD) e CCJC (art. 54, RICD). Pro-
posição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
Comissões (art. 24 II, RICD). Regime de Tra-
mitação: Ordinário]) 

REQUERIMENTO Nº 5.641, DE 2012  
(Da Sra. Jô Moraes) 

Requeiro retirada de minha assinatura 
de apoio ao Rec 150/2012, recurso contra 
a apreciação conclusiva do Projeto de Lei 
6.127, de 2009, que “Inclui, entre os servido-
res que desenvolvem atividades exclusivas 
de Estado, os servidores do Plano de Car-
reira e Cargos da Fundação Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”, 
apresentada pelo Deputado Federal Osmar 
Serraglio 

(Indefiro O Requerimento N. 5641/2012, 
Nos Termos Do Art. 102, §4º, Do Ricd. Publi-
que-Se. Oficie-Se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.648, DE 2012  
(Do Sr. Natan Donadon) 

Requer a audiência da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico para o Projeto de Lei nº 2.767, de 2011 

(Submeta-se a Plenário, nos termos do 
art. 117, Inciso VIII, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. Publique-se. Oficie-
-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.671, DE 2012  
(Do Sr. Onofre Santo Agostini) 

Requer a retirada de assinatura aposta 
no recurso Nº 110, de 2011. 

(Indefiro o Requerimento nº 5671/2012, 
nos termos do art. 102, § 4º, do RICD. Publi-
que-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.681, DE 2012  
(Do Sr. Chico Lopes) 

Requer retirada de assinatura do Rec 
150/2012, recurso contra a apreciação con-
clusiva do Projeto de Lei 6.127, de 2009 

(Indefiro o Requerimento nº 5681/2012, 
nos termos do art. 102, § 4º, Do RICD. Publi-
que-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.687, DE 2012  
(Do Sr. Mauro Nazif) 

Requer a apensação do PL 3360 de 
2012 ao PL 668 de 2011.

(Defiro o Requerimento nº 5.687/2012. 
Apense-se o Projeto de Lei nº 3.360/2012 ao 
Projeto de Lei nº 668/2011, nos termos do art. 
142 c/c o art. 143, Inciso II, alínea b, do RICD. 
Publique-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.715, DE 2012  
(Do Sr. Eduardo Gomes) 

Requer a retirada de tramitação da Pro-
posta de Fiscalização e Controle nº 130/2010 

(Defiro a retirada da PFC nº 130/2010, 
nos termos do art. 104 c/c o art. 114, VII, do 
RICD. Publique-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.718, DE 2012  
(Do Sr. Edinho Bez) 

Solicita a retirada do projeto de lei 
1570/2011 

(Defiro a retirada do Projeto de Lei nº 
1.570/2011, de autoria do Deputado Edinho 
Bez, Nos termos do art. 104, c/c o art. 114, 
VII, do RICD. Publique-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.749, DE 2012  
(Do Sr. Décio Lima) 

Requer a retida de assinatura do PL 
nº 4198 de 2012 

( Defiro o pedido contido no Requerimen-
to nº 5749/2012, nos termos do art. 102, § 4º, 
do RICD. Publique-se. Oficie-se.) 
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REQUERIMENTO Nº 5.751, DE 2012  
(Do Sr. Walter Tosta) 

Requer a aprovação de Moção Hon-
rosa ao Deputado Estadual Doutor Viana 
pela posse como Conselheiro no Tribunal 
de Contas de Minas Gerais 

(Publique-se. Oficie-se. Arquive-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.761, DE 2012  
(Do Sr. Leandro Vilela) 

Requer a retirada de assinatura aposta 
no Recurso nº 110, de 2011. 

(Indefiro o Requerimento nº 5.761, de 
2012, nos termos do art. 102, § 4º, do RICD. 
Publique-se. Oficie-se.) 

REQUERIMENTO Nº 5.771, DE 2012  
(Do Sr. Major Fábio) 

Requer o desarquivamento do Projeto 
de Lei nº 6256/2009. 

(Indefiro a solicitação de desarquivamento 
por intempestividade, nos termos do artigo 105, 
parágrafo único, do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados. Publique-se. Oficie-se.) 

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Reunião (Ordinária), realizada 
em 23 de maio de 2012

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de 
dois mil e doze, às dez horas e trinta e dois minutos, 
no plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Depu-
tado José Chaves, Presidente, a Comissão de Defesa 
do Consumidor para apreciação dos itens constantes 
da pauta. A Lista de Presença registrou o compare-
cimento dos Deputados José Chaves – Presidente, 
Eros Biondini, Wolney Queiroz e Eli Correa Filho – Vice-
-Presidentes; Almeida Lima, Chico Lopes, Dr. Carlos 
Alberto, José Carlos Araújo, Lauriete, Paulo Pimenta, 
Reguffe, Ricardo Izar, Roberto Teixeira, Severino Ninho 
e Weliton Prado – titulares; Augusto Coutinho, Aureo, 
Carlinhos Almeida, César Halum, Chico D’Angelo, 
Deley, Dimas Ramalho, Guilherme Mussi, Ivan Valen-
te, Marcelo Matos e Wellington Roberto – suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Filipe Pe-
reira, Iracema Portella, e Sérgio Brito. Foi recebido 

pela Comissão expediente justificando a ausência do 
Deputado Carlos Sampaio. Da Mesma forma, foram 
justificadas as ausências do Deputado José Chaves 
nas reuniões realizadas nos dias vinte e oito de mar-
ço e onze e vinte e cinco de abril. Havendo quorum, o 
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu 
à apreciação da Comissão a ATA da nona reunião, 
cuja leitura foi dispensada, por terem sido distribuídas 
cópias. Em votação, foi a Ata aprovada. Passou-se à 
ORDEM DO DIA: 1) Requerimento nº 115/12 – Do Sr. 
Weliton Prado – que “requer seja realizada audiência 
pública nesta Comissão para discutir os “falsos planos 
de saúde coletivos” destinados a pequeno número de 
consumidores e oferecidos por operadoras com o ob-
jetivo de fugir da fiscalização da Agência Nacional de 
Saúde (ANS) e aumentar os valores dos serviços sem 
autorização e critérios claros pré-definidos”. Encaminha-
ram a votação da matéria os Deputados Weliton Prado, 
Reguffe, Chico Lopes e Ricardo Izar. Em votação, foi 
o Requerimento aprovado, com a inclusão, entre os 
convidados, de um representante da Superintendên-
cia de Seguros Privados – Susep; 2) Requerimento 
nº 116/12 – Do Sr. Weliton Prado – que “requer seja 
realizada audiência pública nesta Comissão para de-
bater o parecer técnico emitido pelo Tribunal de Con-
tas da União (TCU) que obriga as 63 distribuidoras de 
energia do país a devolverem os valores cobrados a 
mais dos consumidores na conta de luz nos anos de 
2002 a 2009”. Encaminharam a votação da matéria os 
Deputados Weliton Prado, César Halum e José Carlos 
Araújo. Em votação, foi o Requerimento aprovado; com 
a realização de audiência pública contemplando este 
Requerimento e os de nºs. 24/2011 e 26/2011, ambos 
do Deputado Chico Lopes, aprovados em quatro de 
maio de dois mil e onze; 3) Requerimento nº 117/12 
– Do Sr. Cláudio Puty – que “requer a realização de 
Audiência Pública para debater a situação econômica 
e os serviços prestados pelas Centrais Elétricas do 
Pará (CELPA)”. O Requerimento não foi deliberado, 
em razão da ausência do autor; 4) Projeto de Lei nº 
5.756/09 – Do Sr. Jefferson Campos – que “dispõe 
sobre a disposição da inscrição do prazo de validade 
nas embalagens de produtos alimentícios”. Apensado 
o Projeto de Lei nº 6.988/10. Relator: Deputado Eros 
Biondini. Parecer: pela rejeição deste e do Projeto de 
Lei nº 6.988/10, apensado. Vista concedida ao Depu-
tado Severino Ninho em nove de maio de dois mil e 
doze. Procedeu à leitura do Parecer o Relator, Depu-
tado Eros Biondini. Discutiram a matéria os Deputa-
dos Severino Ninho e Eros Biondini. Em votação, foi o 
Parecer contrário do Relator aprovado; 5) Projeto de 
Lei nº 417/11 – Do Sr. Eli Correa Filho – que “altera 
a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, a fim de 
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incluir o Artigo 44-A”. Relator: Deputado César Halum. 
Parecer: pela rejeição. Foi o Projeto de Lei retirado de 
pauta de ofício, por solicitação do autor; 6) Projeto de 
Lei nº 1.092/11 – Do Sr. Onofre Santo Agostini – que 
“dispõe sobre a fiscalização referente ao envasilhamen-
to, comercialização e distribuição fracionada de Gás 
Liquefeito de Petróleo – GLP”. Relator: Deputado Chico 
Lopes. Parecer: pela rejeição. Vista conjunta concedida 
aos Deputados Carlos Sampaio e Roberto Teixeira em 
dezesseis de maio de dois mil e doze. Procedeu a lei-
tura do Parecer o Relator, Deputado Chico Lopes. Em 
votação, foi o Parecer contrário do Relator aprovado; 
7) Projeto de Lei nº 1.150/11 – Da Sra. Nilda Gon-
dim – que “dispõe sobre o Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários – IOF”. Relator: Deputado Carlos 
Eduardo Cadoca. Parecer: pela aprovação, com Substi-
tutivo. Vista concedida ao Deputado Carlinhos Almeida 
em vinte e oito de setembro de dois mil e onze. Foi o 
Projeto de Lei retirado de pauta de ofício, por solici-
tação do Relator; 8) Projeto de Lei nº 1.984/11 – Do 
Sr. Jefferson Campos – que “dispõe sobre a fixação 
de placas nos postos revendedores de combustíveis 
em todo território nacional”. Relator: Deputado César 
Halum. Parecer: pela aprovação. Foi o Projeto de Lei 
retirado de pauta de ofício, por solicitação do Relator; e 
9) Projeto de Lei nº 2.392/11 – Do Sr. Francisco Araújo 
– que “altera a Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008, 
que “Dispõe sobre o Sistema de Consórcio”, para vedar 
a retenção de crédito a consorciado”. Relator: Depu-
tado Chico Lopes. Parecer: pela aprovação. Procedeu 
à leitura do Parecer o Relator, Deputado Chico Lopes. 
Em votação, foi o Parecer do Relator aprovado. Finda 
a apreciação das Proposições constantes da pauta, o 
Presidente alertou os Deputados para a reunião da 
Subcomissão das Tarifas Bancária que seria realizada 
a seguir e ressaltou a realização de reunião de audiên-
cia pública com a presença do Senhor Ministro Paulo 
Bernardo e de presidentes das empresas de telefonia, 
oportunidade em que seriam realizados importantes 
debates de interesse da sociedade. Por fim, destacou 
que na sequencia dos trabalhos da Comissão seria 
realizada reunião com comerciantes e proprietários 
de centros comerciais. Em resposta ao Deputado José 
Carlos Araújo, que registrara o diminuto número de De-
putados presentes às reuniões de audiência pública, o 
Presidente esclareceu que comunicaria aos membros 
da Comissão que a audiência pública com o Ministro 
das Comunicações substituiria a reunião ordinária de-
liberativa e que se empenharia na presença dos Parla-
mentares nesse evento. E nada mais havendo a tratar, 
às onze horas e trinta minutos, o Presidente encerrou 
os trabalhos, antes convocando reunião ordinária de 

audiência pública, destinada ao debate das “constantes 
queixas de consumidores, relativas à prestação de ser-
viços das operadoras de telecomunicação”, para o dia 
trinta de maio, quarta-feira, às dez horas, no plenário 
oito do Anexo II. O inteiro teor da reunião foi gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o seu acervo 
documental. E, para constar, eu, Lilian de Cassia Al-
buquerque Santos, Secretária, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado José Chaves e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Primeira Reunião (Ordinária), 
realizada em 13 de junho de 2012

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois 
mil e doze, às dez horas e quarenta e dois minutos, no 
plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Depu-
tado José Chaves, Presidente, a Comissão de Defesa 
do Consumidor para apreciação dos itens constantes 
da pauta. A Lista de Presença registrou o compareci-
mento dos Deputados José Chaves – Presidente, Eros 
Biondini, Wolney Queiroz e Eli Correa Filho – Vice-Pre-
sidentes; Chico Lopes, Dr. Carlos Alberto, José Carlos 
Araújo, Lauriete, Paulo Pimenta, Reguffe, Ricardo Izar, 
Roberto Teixeira, Sérgio Brito e Severino Ninho – titula-
res; Aureo, César Halum, Chico D’Angelo, Cláudio Puty, 
Fátima Pelaes, Guilherme Mussi, Ivan Valente, Marcelo 
Matos, Nelson Marchezan Junior e Wellington Roberto 
– suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Almeida Lima, Carlos Sampaio, Filipe Pereira, Iracema 
Portella, Weliton Prado e Wolney Queiroz. Foi recebido 
pela Comissão expediente justificando a ausência do 
Deputado Roberto Santiago, que se encontrava em li-
cença para tratamento de saúde. Havendo quorum, o 
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu 
à apreciação da Comissão a ATA da décima reunião, 
cuja leitura foi dispensada, por terem sido distribuídas 
cópias. Em votação, foi a Ata aprovada. Passou-se à 
ORDEM DO DIA: 1) Requerimento nº 117/12 – Do 
Sr. Cláudio Puty – que “requer a realização de Audi-
ência Pública para debater a situação econômica e os 
serviços prestados pelas Centrais Elétricas do Pará 
(CELPA)”. Encaminhou a votação da matéria o autor, 
Deputado Cláudio Puty. Em votação, foi o Requerimento 
aprovado; 2) Requerimento nº 118/12 – Do Sr. Aureo 
– que “requer a criação de Subcomissão Especial para 
Acompanhamento, Fiscalização e Controle dos Serviços 
ofertados pelas operadoras de Telefonia Móvel – Servi-
ço Móvel Pessoal (SMP), Serviço Móvel Especializado 
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(SME) e Serviço Especial de Radiochamada (SER)”. 
Encaminharam a votação da matéria os Deputados 
Aureo, Chico Lopes, Eros Biondini, Nelson Marchezan 
Junior, César Halum, Severino Ninho, Fátima Pelaes e 
José Carlos Araújo. Em votação, foi o Requerimento 
aprovado, ficando a Subcomissão composta por nove 
membros titulares e igual número de suplentes, e com 
alteração do tema para telecomunicações; 3) Reque-
rimento nº 119/12 – Do Sr. Maurício Quintella Lessa 
– que “requer a realização de Audiência Pública com 
autoridades e representantes da sociedade civil que 
nomeia, para debater a comercialização da gasolina 
formulada no Brasil”. A proposição não foi delibera-
da, em razão da ausência do autor; 4) Requerimento 
nº 120/12 – Do Sr. Chico Lopes – que “requer Audi-
ência Pública para discutir à má qualidade dos servi-
ços prestados pelas empresas de TV por assinatura”. 
Encaminharam a votação da matéria os Deputados 
Chico Lopes, José Carlos Araújo e Fátima Pelaes; Foi 
o Requerimento retirado de pauta, conforme entendi-
mento dos membros da Comissão; 5) Projeto de Lei 
nº 2.566/96 – Do Senado Federal – que “altera a Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras providências”. 
Apensados os Projetos de Lei nºs. 1.749/03, 1.563/03 
– a este os Projetos de Lei nºs. 1.222/07, 2.095/07 
e 2.573/07 -, 1.624/96, 3.215/97 – a este o Projeto 
de Lei nº 2.594/00 – , 3.313/00, 4.158/98 – a este 
o Projeto de Lei nº 2.568/96 -, 1.768/07, 2.998/08 e 
2.999/08. Relator: Deputado Dimas Ramalho. Parecer: 
pela aprovação deste, da Emenda nº 1/11 da Comis-
são de Defesa do Consumidor e dos Projetos de Lei 
nºs. 1.624/96, 3.215/97, 1.563/03, 1.749/03, 1.768/07, 
2.594/00, 1.222/07 e 2.095/07, apensados, com Substi-
tutivo; e pela rejeição dos Projetos de Lei nºs. 4.158/98, 
3.313/00, 2.998/08, 2.999/08, 2.568/96 e 2.573/07, 
apensados. Foi a matéria retirada de pauta de ofício, 
por solicitação do Relator, Deputado Dimas Ramalho; 
6) Projeto de Lei nº 417/11 – Do Sr. Eli Correa Filho 
– que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, a fim de incluir o Artigo 44-A”. Relator: Deputa-
do César Halum. Parecer: pela rejeição. Foi o Projeto 
de Lei retirado de pauta de ofício, por solicitação do 
autor, Deputado Eli Correa Filho; 7) Projeto de Lei nº 
919/11 – Do Sr. Reguffe – que “acrescenta o § 2º ao 
art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
para dispor sobre a obrigatoriedade de se informar o 
valor total a ser pago pelos consumidores nas com-
pras parceladas de produtos ou serviços, bem como 
nos empréstimos e financiamentos bancários”. Rela-
tor: Deputado César Halum. Parecer: pela aprovação 
deste, da Emenda nº 1/11 da Comissão de Defesa do 
Consumidor, com Substitutivo, e das Emendas nºs 1/12 

e 2/12 apresentadas ao Substitutivo. A matéria não foi 
deliberada; e 8) Projeto de Lei nº 2.313/11 – Do Sr. 
Marllos Sampaio – que “dispõe sobre obrigatoriedade 
de reconhecimento de firma e entrega de segunda via 
ao cliente em contratos de natureza financeira”. Rela-
tor: Deputado Augusto Coutinho. Parecer: pela rejeição 
deste e da Emenda nº 1/11 da Comissão de Defesa 
do Consumidor. Foi a matéria retirada de pauta de ofí-
cio, por solicitação do Relator. E nada mais havendo 
a tratar, às onze horas e cinquenta e cinco minutos, o 
Presidente encerrou os trabalhos, antes convocando 
reunião extraordinária de audiência pública, às quator-
ze horas e trinta minutos, no plenário oito do Anexo II, 
destinada ao debate do “Projeto de Decreto Legislativo 
nº 10, de 2011, que susta os efeitos do ato da diretoria 
da ANEEL que negou o direito dos consumidores bra-
sileiros de serem ressarcidos por erro da metodologia 
de cálculo que elevou ilegalmente as tarifas de energia 
elétrica e obrigar as concessionárias do serviço público 
de distribuição de energia elétrica a restituir o que re-
ceberam indevidamente dos consumidores no período 
de 2002 a 2009”. O inteiro teor da reunião foi gravado, 
passando o arquivo de áudio a integrar o seu acervo 
documental. E, para constar, eu, Lilian de Cassia Al-
buquerque Santos, Secretária, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado José Chaves e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Segunda Reunião (Extraor-
dinária) de Audiência Pública, realizada em 13 de 
junho de 2012

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois 
mil e doze, às quatorze horas e cinquenta e quatro 
minutos, no plenário oito do Anexo II da Câmara dos 
Deputados, reuniu-se, extraordinariamente, sob a pre-
sidência do Deputado José Chaves, Presidente, a 
Comissão de Defesa do Consumidor para realização 
de audiência pública. Compareceram os Deputados 
José Chaves – Presidente; Chico Lopes, José Carlos 
Araújo, Lauriete, Reguffe, Ricardo Izar, Roberto Teixei-
ra, Severino Ninho e Weliton Prado – titulares; Augusto 
Coutinho, Carlinhos Almeida, César Halum e Nelson 
Marchezan Junior – suplentes. Deixaram de compa-
recer os Deputados Almeida Lima, Carlos Sampaio, 
Dr. Carlos Alberto, Eli Correa Filho, Eros Biondini, Fi-
lipe Pereira, Iracema Portella, Paulo Pimenta, Sérgio 
Brito e Wolney Queiroz. Foi recebido pela Comissão 
expediente justificando a ausência do Deputado Ro-
berto Santiago, que se encontrava em licença para 
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tratamento de saúde. Compareceram, ainda, os Depu-
tados César Colnago, Eduardo da Fonte, Junji Abe e 
Fernando Ferro, não membros da Comissão. Abertos 
os trabalhos, passou-se à ORDEM DO DIA: audiência 
pública destinada ao “debate do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 10, de 2011, que susta os efeitos do ato 
da diretoria da ANEEL que negou o direito dos con-
sumidores brasileiros de serem ressarcidos por erro 
da metodologia de cálculo que elevou ilegalmente as 
tarifas de energia elétrica e obrigar as concessionárias 
do serviço público de distribuição de energia elétrica 
a restituir o que receberam indevidamente dos con-
sumidores no período de 2002 a 2009”, nos termos 
do Requerimento nº 24/11, do Deputado Chico Lo-
pes, com a participação dos Senhores convidados 
Nelson José Hübner Moreira, Diretor Geral da Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica – Aneel; Alexandre 
Amaral Gavronski, Representante da 3ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 
– MPF; Maurício de Albuquerque Wanderley, Secretá-
rio de Fiscalização de Desestatização e Regulação do 
Tribunal de Contas da União – TCU; Andrea da Silva 
Souza Sanchez, Diretora de Programas Especiais da 
Fundação Procon – SP; Lorena Kasttelana Pessoa 
Grinberg, Assessora Jurídica do Fórum Nacional das 
Entidades Civis de Defesa do Consumidor – FNECDC; 
Mariana Ferreira Alves, Advogada do Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor – Idec; e Nelson Fonseca 
Leite, Presidente da Associação Brasileira de Distri-
buidoras de Energia Elétrica – Abradee. O Presidente 
convidou os expositores para tomarem assento à mesa 
e discorreu sobre as normas regimentais relativas às 
audiências públicas. Em seguida, para apresentação 
das exposições, concedeu a palavra, sucessivamente, 
aos Senhores Nelson José Hübner Moreira e Alexandre 
Amaral Gavronski. Com a palavra, o Deputado Chico 
Lopes, Relator da Proposição objeto da audiência pú-
blica, solicitou que lhe fosse encaminhada a exposição 
do Senhor Alexandre Amaral Gavronski e os cálculos 
do ano de dois mil e dez elaborados pela Aneel refe-
rentes à revisão tarifária e solicitados pelo Ministério 
Público àquela Agência Reguladora. Dando continui-
dade às apresentações dos convidados, o Presidente 
concedeu a palavra, sequencialmente, aos Senhores 
Andrea da Silva Souza Sanchez, Lorena Kasttelana 
Pessoa Grinberg, Mariana Ferreira Alves, Maurício 
de Albuquerque Wanderley e Nelson Fonseca Leite. 
Findas as apresentações dos convidados, usaram da 
palavra para interpelá-los os Deputados Eduardo da 
Fonte, Weliton Prado, Chico Lopes, César Halum, Ri-
cardo Izar, Severino Ninho e Nelson Marchezan Junior. 
Durante o período destinados às réplicas dos exposito-
res, foi concedia a palavra ao Senhor André Sampaio, 

Advogado da Associação Brasileira de Distribuidoras 
de Energia Elétrica – Abradee, tendo em vista a ne-
cessidade de o Senhor Nelson Fonseca Leite ter de 
se ausentar do plenário. Após as considerações finais 
dos convidados, às dezoito horas e dois minutos, nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os traba-
lhos, antes convocando reunião ordinária deliberativa 
para quarta-feira, dia dezoito de abril, às dez horas, 
no plenário oito do Anexo II. O inteiro teor da reunião 
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o 
seu acervo documental. E, para constar, eu, Lilian de 
Cássia Albuquerque Santos, Secretária, lavrei a pre-
sente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado José Chaves, e encaminhada 
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Terceira Reunião (Ordinária), 
realizada em 27 de junho de 2012

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de 
dois mil e doze, às dez horas e quarenta e oito minutos, 
no plenário oito do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
reuniu-se, ordinariamente, sob a presidência do Depu-
tado José Chaves, Presidente, a Comissão de Defesa 
do Consumidor para apreciação dos itens constantes 
da pauta. A Lista de Presença registrou o compareci-
mento dos Deputados José Chaves – Presidente, Eros 
Biondini e Eli Correa Filho – Vice-Presidentes; Chico 
Lopes, Iracema Portella, Lauriete, Reguffe, Ricardo 
Izar, Roberto Teixeira e Weliton Prado – titulares; Au-
gusto Coutinho, César Halum, Chico D’Angelo e Ivan 
Valente – suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Almeida Lima, Carlos Sampaio, Filipe Pe-
reira, José Carlos Araújo, Paulo Pimenta, Sérgio Brito 
e Wolney Queiroz. Havendo quorum, o Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação 
da Comissão as ATAS da décima primeira e décima 
segunda reuniões, cujas leituras foram dispensadas, 
por terem sido distribuídas cópias. Em votação, foram 
as Atas aprovadas. Em seguida, o Presidente infor-
mou aos Deputados que fora encaminhado à Comis-
são o Relatório Anual da Agência Nacional de Tele-
comunicações – Anatel, esclarecendo que o referido 
documento seria disponibilizado a todos na página da 
Comissão na internet e que poderia, ainda, ser consul-
tado no sítio da Agência. Prosseguindo, o Presidente 
registrou a presença em plenário do Dr. Michel Peres, 
consultor americano especialista em mobilidade ur-
bana, e, tendo em vista a instalação de equipamento 
de informática para visualização do Sistema de Pauta 
Eletrônica, concedeu a palavra ao servidor Gilberto do 
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Centro de Informática da Casa – Cenin, para prestar 
esclarecimentos acerca do novo instrumento de acom-
panhamento dos trabalhos legislativos. Passou-se à 
ORDEM DO DIA: 1) Requerimento nº 119/12 – Do Sr. 
Maurício Quintella Lessa – que “requer a realização de 
Audiência Pública com autoridades e representantes 
da sociedade civil que nomeia, para debater a comer-
cialização da gasolina formulada no Brasil”. O Reque-
rimento não foi deliberado, em razão da ausência 
do autor; 2) Requerimento nº 120/12 – Do Sr. Chico 
Lopes – que “requer Audiência Pública para discutir 
à má qualidade dos serviços prestados pelas empre-
sas de TV por assinatura”. Encaminhou a votação da 
matéria o autor, Deputado Chico Lopes. Em votação, 
foi o Requerimento aprovado; 3) Requerimento nº 
121/12 – Do Sr. Weliton Prado – que “requer seja rea-
lizada audiência pública nesta Comissão para discu-
tir os indícios de irregularidades no repasse feito aos 
consumidores, na conta de luz, pelas distribuidoras de 
energia, de dois impostos, a Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido (CSLL) e o Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ), que deveriam ser pagos pelas 
próprias concessionárias ao governo federal, conforme 
denúncia publicada pelo jornal Hoje em Dia, edição de 
22 de junho do corrente ano”. Encaminhou a votação 
do matéria o autor, Deputado Weliton Prado. Em vota-
ção, foi o Requerimento aprovado; 4) Projeto de Lei 
nº 2.566/96 – Do Senado Federal – que “altera a Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras providências”. 
Apensados os Projetos de Lei nºs. 1.749/03, 1.563/03 
– a este os Projetos de Lei nºs. 1.222/07, 2.095/07 e 
2.573/07 -, 1.624/96, 3.215/97 – a este o Projeto de Lei 
nº 2.594/00 -, 3.313/00, 4.158/98 – a este o Projeto de 
Lei nº 2.568/96 -, 1.768/07, 2.998/08 e 2.999/08. Rela-
tor: Deputado Dimas Ramalho. Parecer: pela aprovação 
deste, da Emenda nº 1/11 da Comissão de Defesa do 
Consumidor, dos Projetos de Lei nº 1.624/96, 3.215/97, 
1.563/03, 1.749/03, 1.768/07, 2.594/00, 1.222/07 e 
2.095/07, apensados, com Substitutivo; e pela rejeição 
dos Projetos de Lei nºs. 4.158/98, 3.313/00, 2.998/08, 
2.999/08, 2.568/96 e 2.573/07, apensados. A matéria 
não foi deliberada, em virtude da ausência do Rela-
tor; 5) Proposta de Fiscalização e Controle nº 49/04 
– Do Sr. Paulo Lima – que “propõe que esta Comis-
são de Defesa do Consumidor fiscalize as empresas 
telefônicas em relação às reclamações dos abusos 
cometidos na fixação de preços e tarifas indevidas”. 
Relator: Deputado José Carlos Araújo. Relatório Final: 
pelo arquivamento. A Proposição não foi deliberada, 
em razão da ausência do Relator; 6) 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 os Projetos de Lei nºs 4.061/04, 226/11 e 
1.049/11 – a este o Projeto de Lei nº 1.107/11. Rela-
tor: Deputado Roberto Teixeira. Parecer: pela aprova-
ção deste e dos Projetos de Lei nºs. 4.061/04, 226/11, 
1.049/11 e 1.107/11, apensados, com Substitutivo. Foi 
a matéria retirada de pauta de ofício, por solicitação 
do Relator; 7) Projeto de Lei nº 4.368/08 – Da Sra. 
Elcione Barbalho – que “veda a cobrança na conta te-
lefônica, em acréscimo ao valor da tarifa definida pela 
Agência Nacional de Telecomunicações, de tributos 
devidos pela concessionária de telefonia”. Apensado 
o Projeto de Lei nº 4.481/08. Relator: Deputado Ricar-
do Izar. Parecer: pela rejeição deste e do Projeto de 
Lei nº 4.481/08, apensado. Foi a matéria retirada de 
pauta de ofício, por solicitação da Deputada Iracema 
Portella; 8) Projeto de Lei nº 417/11 – Do Sr. Eli Cor-
rea Filho – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, a fim de incluir o Artigo 44-A”. Relator: 
Deputado César Halum. Parecer: pela rejeição. Foi o 
Projeto de Lei retirado de pauta de ofício, por solici-
tação do autor; 9) Projeto de Lei nº 919/11 – Do Sr. 
Reguffe – que “acrescenta o § 2º ao art. 31 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre 
a obrigatoriedade de se informar o valor total a ser 
pago pelos consumidores nas compras parceladas de 
produtos ou serviços, bem como nos empréstimos e 
financiamentos bancários”. Relator: Deputado César 
Halum. Parecer: pela aprovação deste, da Emenda nº 
1/11 da Comissão de Defesa do Consumidor apresen-
tada ao Projeto, com Substitutivo, e das Emendas nºs 
1/12 e 2/12, a este apresentadas. Procedeu à leitura 
do Parecer o Relator, Deputado César Halum. Discu-
tiram a matéria os Deputados Reguffe, Chico Lopes, 
Ricardo Izar e César Halum. O Projeto de Lei não foi 
deliberado, tendo em vista o início da Ordem do Dia 
da Sessão Extraordinária da Câmara dos Deputados; 
10) Projeto de Lei nº 1.937/11 – Do Sr. Jefferson 
Campos – que “dispõe sobre campanha permanente 
de divulgação da Tarifa Social de Energia Elétrica e 
outras providências”. Relatora: Deputada Iracema Por-
tella. Parecer: pela aprovação. O Projeto de Lei não foi 
deliberado, tendo em vista o início da Ordem do Dia 
da Sessão Extraordinária da Câmara dos Deputados; 
e 11) PROJETO DE LEI Nº 2.313/11 – Do Sr. Marllos 
Sampaio – que “dispõe sobre obrigatoriedade de re-
conhecimento de firma e entrega de segunda via ao 
cliente em contratos de natureza financeira”. Relator: 
Deputado Augusto Coutinho. Parecer: pela rejeição 
deste e da Emenda nº 1/11, da Comissão de Defesa 
do Consumidor. Foi o Projeto de Lei retirado de pauta 
de ofício, por solicitação do Deputado Eli Correa Filho. 
Tendo em vista o início da Ordem do Dia da Sessão 
Extraordinária da Câmara dos Deputados, em cum-
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primento ao disposto no § 1º do art. 46 do Regimento 
Interno da Casa, o Presidente encerrou os trabalhos 
às onze horas e trinta minutos, antes convocando reu-
nião ordinária deliberativa para o dia quatro de julho, 
quarta-feira, às dez horas, no plenário oito do Anexo 
II. O inteiro teor da reunião foi gravado, passando o 
arquivo de áudio a integrar o seu acervo documen-
tal. E, para constar, eu, Lilian de Cassia Albuquerque 
Santos, Secretária, lavrei a presente Ata, que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado 
José Chaves, e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 19ª Reunião Extraordinária de Audiência 
Pública, realizada em 27 de junho de 2012 

Às onze horas e quarenta e nove minutos do dia 
vinte e sete de junho de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, no Anexo II, Plenário 5 da Câmara dos Depu-
tados, com a presença dos Senhores Deputados Márcio 
Reinaldo Moreira – Presidente; Antonio Balhmann, João 
Maia, José Augusto Maia e Luis Tibé – Titulares; Afonso 
Florence, Damião Feliciano, Edson Ezequiel, Esperidião 
Amin, Fernando Torres, Guilherme Campos, Mandetta, 
Osmar Terra e Otavio Leite – Suplentes. Deixaram de 
comparecer os Deputados Jânio Natal, João Lyra, Mi-
guel Corrêa, Renato Molling, Ronaldo Zulke e Vinicius 
Gurgel. Justificou a ausência o Deputado Zeca Dirceu. 
ABERTURA: o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos da Audiência Pública e informou que a Reu-
nião estava sendo realizada por ter sido aprovado o 
Requerimento n.º 63/12, de iniciativa dos Deputados 
Zeca Dirceu e Mandetta, com o objetivo de discutir as 
“patentes de segundo uso e polimorfos” matéria ob-
jeto do Projeto de Lei n.º 2.511/07 e apensados. Em 
seguida, o senhor Presidente convidou para integrar a 
mesa de exposições o senhor PEDRO CANISIO BINS-
FELD, Coordenador Geral de Assuntos Regulatórios 
do Departamento do Complexo Industrial e Inovação 
em Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia e In-
sumos Estratégicos do Ministério da Saúde; o senhor 
MARCOS VINICIUS DE SOUZA, Diretor de Fomento 
à Inovação da Secretaria de Inovação do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – 
MDIC; o senhor JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA, 
Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Indus-
trial – INPI; o senhor ANTÔNIO CARLOS DA COSTA 
BEZERRA, Coordenador de Propriedade Intelectual da 
Agência Nacional de vigilância Sanitária – ANVISA; e 

a senhora MARIA CARMEN DE SOUZA BRITO, Co-
ordenadora da Comissão de Patentes da Associação 
brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Prosse-
guindo, o presidente, Deputado Marcio Reinaldo Morei-
ra, passou a coordenação dos trabalhos ao Deputado 
Mandetta que, após explicar as regras de condução 
dos trabalhos, passou a palavra, por quinze minutos, 
ao senhor Marcos Vinicius de Souza, à senhora Maria 
Carmen de Souza Brito, ao senhor Antônio Carlos da 
Costa Bezerra, ao senhor Pedro Canisio Binsfeld, e ao 
senhor Jorge de Paula Costa Ávila. Encerrada a fase 
das exposições, o Deputado Mandetta iniciou a fase 
dos debates, fazendo uso da palavra o Deputado Gui-
lherme Campos. O Coordenador dos trabalhos, excep-
cionalmente, franqueou a palavra ao público presente 
e fez uso da palavra o senhor Jorge Raimundo. Para 
responder às indagações dos participantes e realizar 
suas considerações finais, o Deputado Mandetta fa-
cultou o uso da palavra aos expositores. Fizeram uso 
da palavra o senhor Pedro Canisio Binsfeld, o senhor 
Antônio Carlos da Costa Bezerra, a senhora Maria 
Carmen de Souza Brito, e o senhor Jorge de Paula 
Costa Ávila. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, o Deputado Mandetta agradeceu a presença de 
todos os palestrantes e do público presente e encerrou 
a reunião às quatorze horas e dezenove minutos, an-
tes convocando os senhores membros da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
para a Reunião de Audiência Pública conjunta com a 
Comissão de Finanças e Tributação sobre a “atuação 
do segmento de cartão de crédito no país” a ser reali-
zada no dia três de julho, terça-feira, às quatorze ho-
ras e trinta minutos, naquele mesmo plenário. E, para 
constar, eu, Anamélia Lima Rocha Fernandes, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Marcio Reinaldo 
Moreira, e publicada no Diário da Câmara dos De-
putados. O inteiro teor encontra-se gravado e passa 
a integrar o seu arquivo documental. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 20ª Reunião Ordinária, Audiência Públi-
ca com a participação da Comissão de Finanças e 
Tributação, realizada em 3 de julho de 2012

Às quatorze horas e cinquenta e quatro minutos 
do dia três de julho de dois mil e doze, reuniu-se a 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio no Anexo II, Plenário 5 da Câmara dos 
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados 
Ângelo Agnolin, Esperidião Amin, Guilherme Campos, 
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Mandetta e Marco Tebaldi – Suplentes. Compareceram 
também os Deputados Antônio Andrade, João Dado, 
Jose Stédile, Luiz Carlos Setim, Otoniel Lima e Rei-
nhold Stephanes, como não-membros. Deixaram de 
comparecer os Deputados Antonio Balhmann, Jânio 
Natal, João Lyra, João Maia, José Augusto Maia, Luis 
Tibé, Marcio Reinaldo Moreira, Miguel Corrêa, Re-
nato Molling, Ronaldo Zulke, Vinicius Gurgel e Zeca 
Dirceu. ABERTURA: o Deputado Guilherme Campos 
declarou abertos os trabalhos da Audiência Pública 
e informou que a Reunião estava sendo realizada 
por ter sido aprovado o Requerimento n.º 60/12 – 
CDEIC, de sua iniciativa e do Deputado Júlio César, 
com o objetivo de discutir a “atuação do segmento 
de cartão de crédito no País”. Continuando a coorde-
nação do trabalhos, o Deputado Guilherme Campos 
convidou para integrar a mesa de exposições os se-
nhores ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN, Assessor 
do Departamento de Estudos Econômicos – DEE, 
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
– CADE, representando também a Secretaria Na-
cional do Consumidor do Ministério da Justiça – MJ; 
MARDILSON FERNANDES QUEIROZ, Consultor do 
Departamento de Operações Bancárias e de Sistema 
de Pagamentos do Banco Central do Brasil – BACEN; 
CÁCITO ESTEVES, Advogado da Divisão Jurídica 
da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo – CNC; ROQUE PELLIZZARO 
JUNIOR, Presidente da Confederação Nacional de 
Dirigentes Logistas – CNDL; JUAN FÉRRES, Eco-
nomista da Associação Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Serviços – ABECS; DILSON 
RIBEIRO, Vice-Presidente Executivo Comercial de 
Marketing da CIELO; e CLÁUDIO YAMAGUTI, Pre-
sidente da REDECARD. Em seguida, o Deputado 
Guilherme Campos explicou as regras de condu-
ção dos trabalhos, e passou a palavra, por quinze 
minutos, aos senhores Alexandre Lauri Henriksen, 
Mardilson Fernandes Queiroz, Cácito Esteves, Ro-
que Pellizzaro Junior, Juan Férres, Dilson Ribeiro, e 
Cláudio Yamaguti. Encerrada a fase das exposições, 
o Deputado Guilherme Campos iniciou a fase dos de-
bates e fiz uso da palavra o Deputado Otoniel Lima. 
Para responder às indagações dos participantes 
e realizar suas considerações finais, o Coordana-
dor passou a palavra aos expositores Juan Férres, 
Roque Pellizzaro Junior, Cácito Esteves, Alexandre 
Lauri Henriksen, Mardilson Fernandes Queiroz, Dil-
son Ribeiro, e Cláudio Yamaguti. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Deputado Guilherme 
Campos agradeceu a presença de todos os pales-
trantes e do público presente e encerrou a reunião 
às dezessete horas e doze minutos, antes convocan-

do os senhores membros da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio para a 
Reunião Ordinária Deliberativa a ser realizada no dia 
quatro de julho, quarta-feira, às nove horas, naquele 
mesmo plenário. E, para constar, eu, Anamélia Lima 
Rocha Fernandes, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Coordena-
dor dos trabalhos, Deputado Guilherme Campos, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O 
inteiro teor encontra-se gravado e passa a integrar 
o seu arquivo documental. .

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
ACOMPANHAR, ESTUDAR E PROPOR  

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOVER E  
AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DO SETOR  
PRODUTIVO NACIONAL NA CADEIA DE 

EXPLORAÇÃO E REFINO DO PETRÓLEO,  
ESPECIALMENTE NA CAMADA DO PRÉ-SAL

Ata de Eleição do Presidente, realizada em 24 
de abril de 2012 

Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos 
do dia vinte e quatro de abril de dois mil e doze, reuniu-
-se a Subcomissão Especial destinada a acompanhar, 
estudar e propor políticas públicas para promover e 
ampliar a participação do setor produtivo nacional na 
cadeia de exploração e refino do petróleo, especial-
mente na camada do Pré-Sal, na Sala de Reuniões 
da Presidência da Comissão – Anexo II, Sala T 33 da 
Câmara dos Deputados. A reunião foi presidida pelo 
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio, Deputado Marcio Reinal-
do Moreira. Também estiveram presentes os senhores 
Deputados Afonso Florence, Antonio Balhmann, João 
Maia, Renato Molling e Ronaldo Zulke. O Presidente 
passou imediatamente ao item único da pauta, eleição 
do Presidente da Subcomissão. Por consenso, foi indi-
cado para o cargo o Deputado Ronaldo Zulke, que foi 
eleito com quatro votos. Já na condição de Presidente 
da Subcomissão, o Deputado Ronaldo Zulke indicou 
o Deputado Afonso Florence para o cargo de Rela-
tor. Nada mais havendo a tratar, o Deputado Marcio 
Reinaldo Moreira agradeceu a presença dos senho-
res Deputados e encerrou a reunião às dezoito horas 
e cinco minutos. E, para constar, eu, Anamélia Lima 
Rocha Fernandes, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Marcio Reinaldo Moreira, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados. 
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 19ª Reunião (Extraordinária de Audiência 
Pública), realizada em 12 de junho de 2012

Às dezesseis horas e quatro minutos do dia doze 
de junho de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão de 
Desenvolvimento Urbano no Plenário 16 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência alternada 
dos Deputados Domingos Neto e Marco Tebaldi, com 
a presença dos Senhores Deputados Leopoldo Meyer 
e Mauro Mariani – Vice-Presidentes; Fernando Marroni, 
Flaviano Melo, Iriny Lopes, João Arruda e Rosane Fer-
reira – Titulares; Edinho Araújo, José Nunes, Junji Abe, 
Valadares Filho e William Dib – Suplentes. Deixaram 
de registrar a presença os Deputados Adrian, Edson 
Pimenta, Genecias Noronha, João Pizzolatti, Nelson 
Marquezelli, Paulo Ferreira e Roberto Britto. Justificou 
a ausência o Deputado Heuler Cruvinel. ABERTURA: 
O Presidente declarou abertos os trabalhos e informou 
que a presente reunião foi convocada para realização 
de Audiência Pública, decorrente da aprovação do Re-
querimento nº 76/12, de autoria do Deputado Marco Te-
baldi, para debater a possibilidade de encontrar formas 
de financiamento para implantação da pavimentação 
comunitária nos municípios brasileiros. Em seguida, 
passou a presidência dos trabalhos para o Deputado 
Marco Tebaldi. Após, o Presidente em exercício convi-
dou a senhora Isabel Sales de Melo Lins, Diretora de 
Regulação e Gestão da Secretaria Nacional de Trans-
porte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades 
e o senhor Carlos Marcelo dos Santos Marin, Gerente 
de Clientes e Negócios da Caixa Econômica Federal 
(CEF) para tomarem assento à mesa e iniciarem suas 
exposições. Terminadas as exposições, o Presidente 
deu início às intervenções. Manifestaram-se os Depu-
tados William Dib e Marco Tebaldi, autor do requeri-
mento. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra 
aos palestrantes para os esclarecimentos pertinentes 
e suas considerações finais. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente em exercício agra-
deceu a participação dos convidados, demais presen-
tes e parlamentares, convocando-os para o Seminário 
Internacional Brasil – Estados Unidos a realizar-se no 
dia seguinte, no plenário 10, e encerrou os trabalhos 
às dezesseis horas e quarenta e seis minutos. E, para 
constar, eu, Iracema Marques, Secretária, lavrei a pre-
sente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada 
pelo Deputado Marco Tebaldi, Presidente em exercício 
da Comissão, e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, 
podendo ser reproduzido mediante solicitação.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 21ª Reunião (Ordinária de Audiência 
Pública), realizada em 26 de junho de 2012

Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do 
dia vinte e seis de junho de dois mil e doze, reuniu-se 
a Comissão de Desenvolvimento Urbano no Plená-
rio 16 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a 
presidência alternada dos Deputados Mauro Mariani 
– Vice-Presidente, e Junji Abe. Deixaram de compa-
recer os Deputados Adrian, Domingos Neto, Edson 
Pimenta, Fernando Marroni, Flaviano Melo, Genecias 
Noronha, Heuler Cruvinel, Iriny Lopes, João Arruda, 
João Pizzolatti, Leopoldo Meyer, Marco Tebaldi, Nelson 
Marquezelli, Paulo Ferreira, Roberto Britto e Rosane 
Ferreira. ABERTURA: O Presidente declarou aber-
tos os trabalhos e informou que a presente reunião 
foi convocada para realização de Audiência Pública, 
decorrente da aprovação do Requerimento nº 82/12, 
de autoria do Deputado Junji Abe, para debater a 
prorrogação do prazo previsto para o início das obras 
dos dois viadutos que serão construídos sobre a linha 
férrea de Mogi das Cruzes-SP. Em seguida, passou a 
presidência dos trabalhos para o Deputado Junji Abe. 
Após, o Presidente em exercício convidou o senhor 
Marcelo Chagas, Coordenador Geral de Obras Fer-
roviárias do Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transporte (DNIT), para tomar assento a Mesa e 
iniciar sua exposição. Ao término desta, interpelou-o 
o Deputado Junji Abe. A seguir, o Presidente conce-
deu a palavra ao palestrante para os esclarecimentos 
pertinentes e suas considerações finais. ENCERRA-
MENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente em 
exercício agradeceu a participação do convidado, do 
senhor Eduardo Lopes, representando o Partido da 
República (PR), dos demais presentes e parlamenta-
res. E, para constar, eu, Iracema Marques, Secretária, 
lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada 
será assinada pelo Deputado Junji Abe, Presidente em 
exercício da Comissão, e encaminhada à publicação no 
Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi 
gravado, podendo ser reproduzido mediante solicitação.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 22ª Reunião (Ordinária Deliberativa), 
realizada em 27 de junho de 2012

Às dez horas e cinquenta minutos do dia vinte e 
sete de junho de dois mil e doze, reuniu-se a Comissão 
de Desenvolvimento Urbano no plenário 16 do Anexo II 
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da Câmara dos Deputados, sob a presidência do Depu-
tado Leopoldo Meyer – Vice-Presidente; com a presença 
dos Senhores Deputados Mauro Mariani – Vice-Presi-
dente; Adrian, Fernando Marroni, João Arruda, Nelson 
Marquezelli, Paulo Ferreira e Rosane Ferreira – Titulares; 
Edinho Araújo, José de Filippi, Junji Abe, Luciana San-
tos e William Dib – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Edson Pimenta, Flaviano Melo, Genecias 
Noronha, Heuler Cruvinel, Iriny Lopes, João Pizzolatti, 
Marco Tebaldi e Roberto Britto. Justificou a ausência 
o Deputado Domingos Neto. ABERTURA: Havendo 
número regimental, o Presidente declarou abertos os 
trabalhos e colocou em apreciação as atas da 18ª reu-
nião ordinária deliberativa e 19ª reunião extraordinária 
de audiência pública realizadas no dia 12 de junho e da 
20ª e 21ª reuniões ordinárias de audiência pública, rea-
lizadas nos dias 19 e 26 de junho, respectivamente. Em 
votação, as Atas foram aprovadas unanimemente. Em 
seguida, o Presidente passou a palavra à Deputada Ro-
sane Ferreira para falar sobre a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), 
na qual compareceu representando a Comissão de De-
senvolvimento Urbano. Depois o Presidente passou a 
palavra ao Senhor Osvaldo Sanches Maldonado, con-
sultor de orçamento da Câmara dos Deputados, para 
que ele prestasse esclarecimentos sobre as emendas 
ao Projeto de Lei nº 3/12-CN – LDO 2013 a serem apre-
sentadas pela Comissão. Foram colocadas em votação 
as seguintes sugestões de emendas: ORDEM DO DIA: 
SUGESTÕES DE EMENDAS AO ANEXO DE METAS E 
PRIORIDADES DA LDO 2013 – PL nº 3/12-CN (MSG nº 
0029/2013-CN): 1 – SUGESTÃO DE EMENDA À LDO 
2013 – PROJETO DE LEI nº 3/12-CN – Do Sr. Paulo 
Piau – relativa á travessia urbana em Uberaba. O Presi-
dente declarou prejudicada a sugestão de emenda, por 
não se enquadrar no campo temático da Comissão. Por 
proposta da presidência da Comissão, foram sugeridas 
três emendas a esse anexo de metas, com vistas a dar 
prioridade às seguintes ações: 1) – Ação 1D73 – Apoio 
à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, do 
programa 2054, com produto e unidade de medida 
típicos e a meta de 5.000. Em votação, a emenda foi 
aprovada unanimemente. 2) – Ação 8865 – Apoio ao 
Planejamento e Execução de Obras de Contenção 
de Encostas em Áreas Urbanas, do Programa 2040, 
com produto e unidade de medida típicos e a meta de 
50. Em votação, a emenda foi aprovada unanimemente. 
3) – Ação 10SS – Apoio à Projetos de Sistemas de 
Transporte Coletivo Urbano, do Programa 2048, com 
produto e unidade de medida típicos e a meta de 20. 
Em votação, a emenda foi aprovada unanimemente. O 
Presidente suspendeu os trabalhos por cinco minutos 
para a elaboração desta Ata. Reabertos os trabalhos e 

submetida a votação, a Ata foi aprovada unanimemen-
te. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou os trabalhos às onze horas e vin-
te e dois minutos, antes convocando os membros para 
reunião extraordinária deliberativa, em seguida a esta, 
neste mesmo plenário. E, para constar, eu, Iracema 
Marques, Secretária, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada será assinada pelo Deputado Le-
opoldo Meyer, Presidente, e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 23ª Reunião (Extraordinária Delibera-
tiva), realizada em 27 de junho 2012

Às onze horas e vinte e sete minutos do dia vinte 
e sete de junho de dois mil e doze, reuniu-se a Co-
missão de Desenvolvimento Urbano, no Plenário de-
zesseis do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob 
a presidência do Deputado Leopoldo Meyer, Primeiro 
Vice-Presidente, com a presença dos Deputados Mau-
ro Mariani – Vice-Presidente; Adrian, Fernando Mar-
roni, João Arruda, Nelson Marquezelli, Paulo Ferreira 
e Rosane Ferreira – Titulares; Edinho Araújo, Jorge 
Boeira, José de Filippi, Junji Abe, Luciana Santos e 
William Dib – Suplentes. Deixaram de comparecer os 
Deputados Edson Pimenta, Flaviano Melo, Genecias 
Noronha, Heuler Cruvinel, Iriny Lopes, João Pizzolatti, 
Marco Tebaldi e Roberto Britto. Justificou a ausência o 
Deputado Domingos Neto. Havendo número regimen-
tal, o Presidente declarou abertos os trabalhos e deu 
início à ordem do dia. ORDEM DO DIA: 1 – REQUE-
RIMENTO Nº 92/12 – Da Sra. Luciana Santos – que 
“requer a realização de audiência pública para tratar 
de construção de obras em morros com a presença do 
Secretário Executivo do Ministério das Cidades – Sr. 
Alexandre Cordeiro Macedo; da Secretária de Obras de 
Olinda/PE – Sra. Hilda Gomes; da Secretária de Con-
trole e Desenvolvimento Urbano e Obras de Recife/PE 
– Sra. Maria José de Biasi; e da Secretária de Obras e 
Serviços Públicos de Camaragibe/PE – Sr. Francisco 
Davi”. Em votação, o requerimento foi aprovado una-
nimemente. Subscreveu o requerimento a Deputada 
Rosane Ferreira. ENCERRAMENTO: Tendo em vista 
o início da Ordem do Dia no Plenário, o Presidente 
encerrou os trabalhos às onze horas e vinte e nove mi-
nutos, deixando de deliberar os seguintes projetos: PL 
nº 619/11 e PL nº 866/11. E, para constar, eu, Iracema 
Marques, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois 
de lida e aprovada será assinada pelo Deputado Leo-
poldo Meyer, Presidente, e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados. 
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E CONTROLE 

54ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA  
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

OPERACIONAL DOS SERVIÇOS DE  
TELEFONIA MÓVEL NO BRASIL 

Ata da Reunião de Instalação, realizada em 4 
de julho de 2012

Às nove horas e trinta e seis minutos do dia quatro 
de julho de dois mil e doze, reuniu-se a Subcomissão 
Especial para Acompanhamento e Fiscalização Ope-
racional dos Serviços de Telefonia Móvel no Brasil, 
na sala da Presidência da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle, no Anexo II da Câmara dos 
Deputados. Registraram a presença os deputados Ed-
mar Arruda – Presidente da Comissão; Carlos Magno 
e Eduardo Cunha – Titulares; Edson Santos e Filipe 
Pereira– Suplentes. Não registraram presença os de-
putados Aureo e Hugo Motta. Assumiu a Presidência 
dos trabalhos o Deputado Edmar Arruda. ABERTU-
RA: Havendo número regimental o Presidente decla-
rou aberta a reunião da Subcomissão. ORDEM DO 
DIA: Instalação, eleição e definição do roteiro da 
Subcomissão. Com a palavra, o Presidente declarou 
instalada a Subcomissão. Foram escolhidos, por una-
nimidade, os deputados Eduardo Cunha e Carlos Mag-
no, respectivamente, presidente e vice-presidente da 
Subcomissão. Em seguida, foi designado o deputado 
Edmar Arruda para relator da subcomissão. O presi-
dente eleito informou que convocará reunião para a 
deliberação de proposta de roteiro de trabalhos que 
apresentará o mais breve possível. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos às nove horas e cinquenta e cinco minutos. 
E, para constar, eu, Regina Pereira Games, Secretária, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente da Comissão, Deputa-
do Edmar Arruda e publicada no Diário da Câmara 
dos Deputados. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

54ª Legislatura – 1ª Sessão Legislativa Ordinária

TERMO DE REUNIÃO

Em primeiro de agosto de dois mil e doze, deixou 
de se reunir, ordinariamente, a Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado por falta de 
quórum presencial. Assinaram o livro de presença os 

Senhores Deputados Deputados Efraim Filho – Pre-
sidente; Arnaldo Faria de Sá, Delegado Protógenes, 
Enio Bacci, Gonzaga Patriota e Hugo Leal. E, para 
constar, eu, Ricardo Menezes Perpétuo, Secretário, 
lavrei o presente Termo.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Carlos Eduardo Cadoca
PROJETO DE LEI Nº 4.000/2012 – Do Senado 

Federal – Lídice da Mata – (PLS 636/2011) – que “dis-
põe sobre a possibilidade de amortização ou liquidação 
antecipada de operações de crédito e de arrendamento 
mercantil”. (Apensado: PL 1150/2011 (Apensado: PL 
3509/2012))

Ao Deputado Eli Correa Filho
PROJETO DE LEI Nº 3.536/2012 – Do Sr. Regu-

ffe – que “estabelece que as empresas fabricantes de 
produtos eletrodomésticos e eletroeletrônicos deverão 
colocar em seus aparelhos sistema de voltagem au-
tomático, com tensões elétricas compreendidas entre 
110 e 220 volts”.

Ao Deputado Felipe Maia
PROJETO DE LEI Nº 3.996/2012 – Do Senado 

Federal – Antonio Carlos Valadares – (PLS 329/2010) 
– que “altera o § 3º do art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumi-
dor), para tornar rápida a comunicação das correções 
de informações dos consumidores aos destinatários 
dos bancos de dados e dos cadastros de consumi-
dores”. (Apensado: PL 4245/2008 (Apensados: PL 
5039/2009, PL 6593/2009, PL 200/2011 (Apensados: PL 
1167/2011 e PL 1109/2011 (Apensados: PL 1175/2011 
e PL 4111/2012)), PL 2684/2011 e PL 3720/2012))

Ao Deputado José Carlos Araújo
PROJETO DE LEI Nº 4.078/2012 – Do Sr. Giroto 

– que “obriga os estabelecimentos que comercializem 
terminais de telefonia ou procedam à sua ativação a 
dispor de exemplares da regulamentação aplicável 
ao serviço”.

Ao Deputado José Chaves
PROJETO DE LEI Nº 3.970/2012 – Do Sr. Severi-

no Ninho – que “acrescenta parágrafo ao art. 36 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre 
a proteção ao consumidor e dá outras providências”, 
para estabelecer que toda publicidade distribuída de 
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forma avulsa deverá trazer identificação do anunciante 
e da gráfica responsável pela impressão do material”.

À Deputada Lauriete
PROJETO DE LEI Nº 3.893/2012 – Do Sr. Ge-

raldo Thadeu – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
de advertência sobre os riscos do consumo excessi-
vo de cloreto de sódio nas embalagens e recipientes 
que especifica”.

Sala da Comissão, 1º de agosto de 2012. – De-
putado José Chaves, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

Ao Deputado João Maia
PROJETO DE LEI Nº 3592/12 – Senado Fede-

ral – Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
profissão do comerciário.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. – Depu-
tado Marcio Reinaldo Moreira, Presidente.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Afonso Florence
PROJETO DE LEI Nº 5.687/09 – Do Sr. João 

Dado – que “altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), pre-
vendo o prévio licenciamento ambiental da importação 
de substâncias e produtos químicos, e outras subs-
tâncias e produtos que comportem risco para a vida, 
a qualidade de vida ou o meio ambiente, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 5825/2009)

Ao Deputado Antonio Balhmann
PROJETO DE LEI Nº 1.299/07 – Do Sr. Márcio 

França – que “estabelece programa de certificação para 
o etanol e a participação governamental sobre a sua 
produção”. (Apensados: PL 1943/2007 e PL 1040/2011)

Ao Deputado Esperidião Amin
PROJETO DE LEI Nº 7.537/10 – Do Sr. Chico 

Alencar – que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001, autodenominada como Estatuto da Cidade, 
para dispor sobre a sanção à ociosidade de imóveis 
construídos”.

Ao Deputado Renato Molling
PROJETO DE LEI Nº 3.988/12 – Do Sr. Celso 

Maldaner – que “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”.

Ao Deputado Ronaldo Zulke
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 185/12 

– Do Sr. Milton Monti – que “altera a Lei Complementar 
nº 87, de 13 de setembro de 1996, que Dispõe sobre o 
imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre ope-
rações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação e dá outras providên-
cias”. (LEI KANDIR)

Sala da Comissão, 11 de julho de 2012. – Depu-
tado Marcio Reinaldo Moreira, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Hugo Leal
PROJETO DE LEI Nº 454/11 – Da Sra. Andreia 

Zito – que “altera a Lei nº 11.530, de 24 de outubro 
de 2007, que institui o Programa Nacional de Segu-
rança Pública com Cidadania – PRONASCI, a fim de 
incluir os agentes das guardas portuárias e agentes 
de vigilância das instituições federais de ensino, no rol 
das categorias profissionais beneficiárias da “Bolsa-
-Formação”.

À Deputada Keiko Ota
PROJETO DE LEI Nº 3.408/12 – Da Sra. Erika 

Kokay – que “aumenta para trinta por cento o percen-
tual de policiais militares femininos na Polícia Militar 
do Distrito Federal”.

Sala da Comissão, 1º de agosto de 2012 − De-
putado Efraim Filho, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Dr. Paulo César
PROJETO DE LEI Nº 3.830/12 – Do Sr. Ademir 

Camilo – que “dispõe sobre a isenção do Imposto so-
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bre Produtos Industrializados incidente sobre veículos 
adquiridos por aposentados e pensionistas, nas con-
dições que determina”.

À Deputada Rosinha da Adefal
PROJETO DE LEI Nº 3.800/12 – Do Sr. Reguffe 

– que “acrescenta o inciso XX ao caput do art. 181 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, para proibir o estacio-
namento em locais privativos de pessoas portadoras 
de deficiência física e de pessoas idosas”. (Apensados: 
PL 3971/2012 e PL 4168/2012) 

Sala da Comissão, 24 de julho de 2012. – Man-
detta, Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR 
E PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI  
Nº 3.555-A, DE 2004, DO SR. JOSÉ EDUARDO 

CARDOZO, QUE “ESTABELECE NORMAS  
GERAIS EM CONTRATOS DE SEGURO  

PRIVADO E REVOGA DISPOSITIVOS DO  
CÓDIGO CIVIL, DO CÓDIGO COMERCIAL  

BRASILEIRO E DO DECRETO-LEI Nº 73, DE 1966” 
(REVOGA DISPOSITIVOS DAS LEIS  

NºS 556, DE 1850 E 10.406, DE 2002).

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

Ao Deputado Armando Vergílio
PROJETO DE LEI Nº 3.555/04 – Do Sr. José 

Eduardo Cardozo – que “estabelece normas gerais 
em contratos de seguro privado e revoga dispositivos 
do Código Civil, do Código Comercial Brasileiro e do 
Decreto-Lei nº 73 de 1966”. (Apensado: PL 8034/2010).

Sala da Comissão, 1º de agosto de 2012. – Edi-
nho Bez, Presidente.

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 2.622-B, DE 2007 
(Do Sr. Vanderlei Macris)

Dispoõe sobre a obrigatoriedade de 
os fabricantes de aparelhos de televisão 
alertarem o consumidor final sobre a com-
patibilidade do equipamento com o padrão 
de transmissão digital; tendo pareceres: da 
Comissão de Defesa do Consumidor, pela 
aprovação (relator: DEP. BARBOSA NETO) 
e da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática, pela aprova-
ção (relator: DEP. ANTONIO IMBASSAHY).

Novo Despacho: Às Comissões de Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática; 
Defesa do Consumidor; Constituição e Justiça 
e de Cidadania (art. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática

I – Relatório

Vem a esta Comissão o Projeto de Lei nº 2.622, 
de 2007, oferecido pelo nobre Deputado VANDERLEI 
MACRIS, que pretende obrigar os fornecedores de 
aparelhos de televisão a alertar o consumidor acerca 
da compatibilidade do equipamento com o sistema 
SBTVD-T, adotado no Brasil. 

O texto, em seu art. 2º, determina que tal infor-
mação seja prestada na peça publicitária de promoção 
do aparelho e nas embalagens e manuais que acom-
panhem o equipamento. A desobediência à disposição 
enseja aplicação de multa de dez mil reais por lote 
fabricado ou peça publicitária veiculada.

A proposta tramita em caráter conclusivo e vem a 
esta Comissão para exame do seu mérito, consoante 
o disposto no art. 32, inciso III, do Regimento Interno. 
Transcorrido o prazo regimental, não foram oferecidas 
emendas ao projeto. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

O autor da proposição manifesta, em sua jus-
tificação, legítima preocupação com a transição da 
televisão analógica à digital, processo que, segundo 
a regulamentação em vigor, deverá encerrar-se em 
2016, ano em que as emissoras deverão devolver ao 
Poder Público as faixas de frequência hoje utilizadas 
no sistema analógico. 

A TV digital está presente, hoje, em 52 municípios. 
No entanto, sua cobertura é bem mais ampla. Cerca de 
500 municípios recebem o sinal de pelo menos uma 
emissora em transmissão digital, de modo que o siste-
ma já alcança 50% da população do País. No entanto, 
poucos são os espectadores que dispõem, na atua-
lidade, de aparelhos de televisão compatíveis com o 
sistema de TV digital brasileiro, denominado SBTVD-T. 

Os aparelhos oferecidos nas lojas, de fato, nem 
sempre são compatíveis com o sistema digital brasi-
leiro. Uns, pela ausência de receptor digital, estando 
destinados a servir como monitores de sistemas de TV 
a cabo ou como televisores analógicos. Outros, por es-
tarem dotados de circuito de recepção compatível com 
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outros sistemas, como o ATSC norte-americano ou o 
DVB europeu. Nesses casos, o aparelho não funciona 
corretamente no Brasil.

Uma alternativa de baixo custo, já disponível 
no Brasil, é a compra de um receptor avulso, ou 
“set-top box”, para uso com televisor analógico ou 
monitor. Esses equipamentos, cujo preço é signifi-
cativamente menor do que o de um televisor, adap-
tam os aparelhos atuais ao novo sistema. 

A população precisa estar adequadamente infor-
mada acerca de todas essas alternativas, para reali-
zar escolhas compatíveis com seu perfil de uso e seu 
poder aquisitivo. Como aponta corretamente o autor, 
a oferta de televisor digital que não funcione com o 
sistema brasileiro confunde o consumidor e induz a 
decisões de compra equivocadas.

Nossa avaliação é de que a proposta em exame, 
ao assegurar um melhor nível de informação do con-
sumidor, contribui para uma adequada evolução do 
processo de transição do sistema analógico de trans-
missão de sinais de televisão para o sistema digital. 
Somos, por tal motivo, favoráveis à sua aprovação. 

Nosso VOTO, portanto, é pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Lei nº 2.622, de 2007.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. – Depu-
tado Antonio Imbassahy, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 2.622/2007, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Antonio 
Imbassahy. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Azeredo – Presidente, Ruy Carneiro e Carli-
nhos Almeida – Vice-Presidentes, Antonio Imbassahy, 
Arolde de Oliveira, Décio Lima, Dr. Adilson Soares, 
Francisco Floriano, Hermes Parcianello, Júlio Campos, 
Luiza Erundina, Marcelo Castro, Pastor Eurico, Paulo 
Wagner, Ricardo Archer, Rogério Peninha Mendonça, 
Ronaldo Nogueira, Salvador Zimbaldi, Sibá Machado, 
Silas Câmara, Bruno Araújo, Esperidião Amin, Fábio 
Ramalho, Felipe Bornier, Heleno Silva, Izalci, Paulo 
Teixeira e Waldir Maranhão. 

Sala da Comissão, 11 de julho de 2012. – De-
putado Carlinhos Almeida, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 4.397-A, DE 2008 
(Do Sr. Magela)

Altera os arts. 23 e 55 da Lei nº 9.615, 
de 24 de março de 1998, que “Institui nor-
mas gerais sobre desporto e dá outras pro-

vidências”; tendo parecer da Comissão de 
Turismo e Desporto, pela aprovação des-
te, dos de n°s 4.915/09 e 778/11, apensa-
dos, e da emenda apresentada na Comis-
são, com substitutivo, e pela rejeição do de 
n°4.410/08, apensado (relator: DEP. JOSÉ 
ROCHA).

Despacho: Às Comissões de Turismo e 
Desporto e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (art. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Turismo e 
Desporto

EMENDA Nº , DE 2011

Altera os artigos 23 e 55 da Lei nº 9.615, de 24 
de março de 1998, que “Institui normas gerais sobre 
o desporto e dá outras providências”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O artigo 23 da Lei n.º 9.615, de 24 de 

março de 1998, passa a vigorar acrescido dos seguin-
tes dispositivos:

“ Art. 23.  ...............................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
 ..............................................................
g) cônjuge e parentes consagüíneos ou 

afins, até o segundo grau ou por adoção, do 
dirigente eleito para o mandato com exercício 
imediatamente anterior às eleições.

III – O limite de uma única reeleição para 
o Presidente para os cargos eletivos e quem 
o houver sucedido ou substituído no curso do 
mandato, desde que a entidade de adminis-
tração ou de prática desportiva se beneficie 
de recursos públicos.

 .................................................... ” (NR)
§ 1º Independentemente de previsão es-

tatutária é obrigatório o afastamento preventivo 
e imediato dos dirigentes, eleitos ou nomeados, 
caso incorram em qualquer das hipóteses do 
inciso II, assegurado o processo regular e a 
ampla defesa para a destituição. (Incluído pela 
Lei nº 10.672, de 2003)

§ 2º Para obtenção de recursos públi-
cos é obrigatório que nos estatutos sociais 
das entidades de administração e práticas 
desportivas conste cláusula que limita o man-
dato eletivo.

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

A presente emenda amplia a aplicação da Lei, 
tornando obrigatório a inserção no estatuto social da 
entidade de administração ou de prática desportiva, a 
limitação de uma única reeleição, caso a entidade se 
beneficie de recursos públicos.

O Artigo 217 da Constituição Federal em seu 
inciso I prevê:

I – a autonomia das entidades despor-
tivas dirigentes e associações, quanto a sua 
organização e funcionamento;

Diante do flagrante constitucional faz-se neces-
sário impor a limitação com base na obtenção de re-
cursos públicos.

Sala da Comissão de março de 2011. – Deputado 
José Rocha, PR/BA.

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.397, de 2008, de autoria 
do Sr. Magela, tem por objetivo impor medidas para 
promover a alternância de poder no mandato dos diri-
gentes das entidades de administração do desporto e 
ampliar o espaço da representação regional na com-
posição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. 

Nesse sentido, determina que os estatutos das 
entidades de administração do desporto deverão obri-
gatoriamente regulamentar o limite de uma única re-
eleição para o Presidente e quem o houver sucedido 
ou substituído no curso do mandato, bem como a ine-
legibilidade, para o desempenho de cargos e funções 
eletivas ou de livre nomeação, de cônjuge e parentes 
consaguíneos ou afins, até o segundo grau ou por ado-
ção, do dirigente eleito para o mandato com exercício 
imediatamente anterior às eleições. 

Além disso, determina que, no caso dos dois 
membros do STJD indicados por entidade de admi-
nistração do desporto, um será indicado pela entidade 
nacional e o outro pelo conjunto das entidades regio-
nais, garantido o rodízio entre os Estados. Da mesma 
forma, estabelece que, no caso dos dois advogados 
com notório saber jurídico desportivo indicados pela 
Ordem dos Advogados do Brasil, um será indicado pelo 
conselho federal e o outro pelo conjunto das seccio-
nais, garantido o rodízio entre os Estados.

O Projeto de Lei nº 4.410, de 2008, de autoria 
do Sr. Rodrigo Rollemberg, apensado, tem por obje-
tivo deixar claro que o limite de quatro anos para a 
duração do mandato dos membros dos Tribunais de 
Justiça Desportiva também se aplica ao mandato dos 
membros do Superior Tribunal de Justiça Desportiva 
e que, nos dois casos, cabe apenas uma recondução. 
Além disso, o PL também explicita que a exigência de 

que os membros dos Tribunais de Justiça Desportiva 
sejam bacharéis em Direito ou pessoas de notório sa-
ber jurídico, e de conduta ilibada, também se aplica ao 
Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

O Projeto de Lei nº 4.915, de 2009, do ilustre De-
putado Dr. Ubiali, apensado, impõe que os estatutos 
das entidades de administração do desporto deverão 
obrigatoriamente regulamentar o limite de uma única 
reeleição para o Presidente e quem o houver sucedido 
ou substituído no curso do mandato.

O Projeto de Lei nº 778, de 2011, do ilustre De-
putado Amauri Teixeira, apensado, exige a inclusão, 
nos estatutos das entidades de prática desportiva e 
de administração do desporto, da restrição do limi-
te de uma reeleição aos seus dirigentes, como mais 
um pré-requisito exigido no art. 18 da Lei Pelé para a 
concessão de isenções fiscais e repasses de recursos 
públicos federais da administração direta e indireta às 
entidades do Sistema Nacional do Desporto.

No prazo regimental para a apresentação de 
emendas na Comissão de Turismo e Desporto, o De-
putado José Rocha apresentou a Emenda nº 01/2011, 
para dispor que no estatuto das entidades o limite à 
reeleição dos dirigentes deve constar desde que ela se 
beneficie de recursos públicos; que independentemen-
te de previsão estatutária é obrigatório o afastamento 
preventivo e imediato dos dirigentes, eleitos e nomea-
dos, caso eles ou os parentes designados na alínea g 
proposta para o inciso II do art. 23 sejam reconduzidos 
ou eleitos; e que para a obtenção de recursos públicos 
é obrigatório que nos estatutos conste a cláusula de 
limitação do mandato.

O Presidente da Câmara dos Deputados, nos 
termos do art. 17, II, a, determinou a distribuição desta 
matéria às Comissões de Turismo e Desporto (CTD), 
para exame de mérito com apreciação conclusiva, nos 
termos do art. 24, II, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados – RICD; à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), cujo parecer será ter-
minativo acerca da juridicidade e constitucionalidade 
da matéria (art. 54 do RICD). Esta proposição tramita 
com prioridade.

Cumpre-me, por designação da Presidência da 
Comissão de Turismo e Desporto, a elaboração de pa-
recer sobre o mérito desportivo da proposta em exame. 

II – Voto do Relator

O conjunto das proposições em análise altera 
a Lei nº 9.615, de 1998 (Lei Pelé), que dispõe sobre 
as normas gerais do desporto no País, com o objeti-
vo de promover a alternância de poder na gestão das 
entidades de administração do desporto, a renovação 
dos membros que compõem os órgãos da Justiça 
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Desportiva, bem como o de garantir a representação 
regional na composição do Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva. 

A legislação atual permite a permanência de diri-
gentes por longo tempo no comando de entidades de 
administração do desporto (confederações e federa-
ções). A Lei n.º 9.615, de 1998, fixa, no art. 23, maté-
rias que deverão obrigatoriamente ser regulamentadas 
nos estatutos dessas associações. Não há menção 
ao mandato dos dirigentes. Atualmente, portanto, não 
há nenhuma regra geral sobre duração de mandato 
ou reeleição. Cada entidade decide sobre o assunto. 

Tem razão o Ilustre Sr. Magela, quando afirma 
em sua justificação: “Essa característica do nosso sis‑
tema tem permitido a fixação de verdadeiros reinados 
no lugar de simples mandatos (...) em detrimento da 
desejada profissionalização da prática desportiva, do 
fortalecimento dos clubes, do espetáculo desportivo ...”. 
O nobre Deputado Dr. Ubiali muito apropriadamente 
também disserta que “Independentemente do mérito 
de suas gestões, a alternância de poder é prática es‑
sencial para promover a renovação de idéias, projetos 
e práticas profissionais; quebrar esquemas de poder 
viciados; favorecer administrações mais impessoais, 
conforme os objetivos da entidade.”

Vejo como meritórias, portanto, as iniciativas 
desses parlamentares de impor o limite de uma única 
reeleição para o cargo de presidente de entidade de 
administração do desporto e quem o houver sucedi-
do ou substituído no curso do mandato. A medida de 
determinar a inelegibilidade de cônjuge e parentes 
consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por 
adoção, do dirigente eleito para o mandato com exer-
cício imediatamente anterior às eleições, constante 
do PL nº 4.397, de 2008, do Sr. Magela, me parece 
também oportuna.

Contudo as proposições dos ilustres Srs. Ma-
gela e Dr. Ubiali ferem a autonomia garantida no art. 
217 da Constituição Federal às entidades desportivas 
quanto ao seu funcionamento e organização. Além 
disso, essas entidades são associações privadas e 
contam, também, com a autonomia garantida no art. 
5º da Constituição Federal. Dessa forma, elas estão 
duplamente autorizadas pela Lei Maior a inserir em 
seus estatutos as normas para a eleição de seus diri-
gentes que foram por elas julgadas mais apropriadas 
para o cumprimento de suas finalidades.

Por meio da Emenda nº 01, de 2011, de minha 
autoria, busquei sanar esse vício, ao propor que o limi-
te de uma única reeleição seja instituído apenas para 
as entidades que se beneficiem de recursos públicos. 
Essa alternativa promove a alternância de poder nas 
entidades desportivas sem ferir-lhes a autonomia, pois 

não se aplica a todas as entidades desportivas, mas 
apenas às interessadas em obter verbas do Estado.

Nessa mesma direção segue a iniciativa do De-
putado Amauri Teixeira, com a diferença de que a res-
trição estatutária para a reeleição dos dirigentes nas 
entidades desportivas interessadas ou beneficiárias 
de recursos públicos é inserida no art. 18 da Lei Pelé. 
Revendo a matéria, parece-me que esse dispositivo 
é o mais apropriado, já que elenca justamente os pré-
-requisitos que as entidades do Sistema Nacional do 
Desporto deverão cumprir para serem beneficiadas 
com isenções fiscais e repasses de recursos públicos 
federais da administração direta e indireta.

Enfim, sobre a proposta de limitar o mandato 
dos dirigentes desportivos, resolvo por acolher as pro-
postas dos Srs. Magela, Dr. Ubiali, Amauri Teixeira e 
da Emenda nº 01 por mim apresentada, na forma do 
Substitutivo anexo.

Quanto às mudanças na justiça desportiva, en-
tendo que, apesar do mérito das propostas constantes 
dos projetos relatados, elas não são oportunas em face 
das divergências em relação à recente negociação 
entre atletas, clubes e federações que antecederam 
a aprovação do texto da nova Lei Pelé, no início de 
2011. O assunto esteve na pauta das reuniões que 
coordenei como relator do PL nº 5.186, de 2005, e 
o texto pactuado foi aprovado na sessão legislativa 
passada.

Diante do exposto, voto pela rejeição do Projeto 
de Lei nº 4.410, de 2008, do Sr. Rodrigo Rollemberg e 
pela aprovação do Projeto de Lei n.º 4.397, de 2008, 
do Sr. Magela, do Projeto de Lei nº 4.915, de 2009, 
do Deputado Dr. Ubiali, da Emenda nº 01/2011, de 
minha autoria, e do Projeto de Lei nº 778, de 2011, 
do Deputado Amauri Teixeira; nos termos do Subs-
titutivo anexo.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2012. – De-
putado José Rocha, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 4.397, DE 2008

Altera o artigo 18 da Lei n.º 9.615, de 
24 de março de 1998, que “Institui normas 
gerais sobre desporto e dá outras provi-
dências”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 18 da Lei nº 9.615, de 24 de mar-

ço de 1998, passa a vigorar acrescido do inciso VI e 
com nova redação do parágrafo único: 

“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................
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VI – contenham em seus estatutos, quan-
do se tratar de entidades de prática desporti-
va ou de administração do desporto, cláusula 
expressa para determinar:

a) limite de uma reeleição para o mandato 
de dirigentes, inclusive quem o houver sucedi-
do ou substituído no curso do mandato; e de

b) inelegibilidade de cônjuge e parentes 
consagüíneos ou afins, até o segundo grau 
ou por adoção, do dirigente eleito no curso do 
mandato com exercício imediatamente ante-
rior às eleições.

Parágrafo único. A verificação do cumpri-
mento das exigências contidas nos incisos I 
a VI deste artigo será de responsabilidade do 
Ministério do Esporte. “(NR)

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

Sala da Comissão, 14 de junho de 2012. – De-
putado José Rocha, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Turismo e Desporto, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 
4.397/2008, a Emenda 1/2011 da CTD, o PL 4915/2009, 
e o PL 778/2011, apensados, na forma do substitutivo, 
e rejeitou o PL 4410/2008, apensado, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado José Rocha. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
José Rocha – Presidente, Afonso Hamm, Carlos Edu-
ardo Cadoca e Luci Choinacki – Vice-Presidentes, 
Carlaile Pedrosa, Edinho Bez, Francisco Escórcio, Jô 
Moraes, Jonas Donizette, Magda Mofatto, Renan Filho, 
Romário, Rubens Bueno, Professora Dorinha Seabra 
Rezende e Telma Pinheiro. 

Sala da Comissão, 11 de julho de 2012. – Depu-
tado José Rocha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.571-B, DE 2008 
(Do Senado Federal) 

PLS n° 188/2007 
OFÍCIO n° 2.098/2008 – SF 

Dispõe sobre o benefício do pagamen-
to de meia-entrada, para estudantes e ido-
sos, em espetáculos artísticos-culturais e 
esportivos, tendo pareceres: da Comissão 
de Defesa do Consumidor, pela aprovação, 
com emendas (relator: DEP. CHICO LOPES) 
e da Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia, pela aprovação deste, com substitutivo, 
e pela rejeição das emendas apresentadas 
na Comissão de Defesa do Consumidor (re-
lator: DEP. EDUARDO BARBOSA).

Despacho: Às Comissões de Defesa 
do Consumidor; Seguridade Social e Família; 
Educação e Cultura; e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (art. 54, RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

O Projeto de Lei n° 4.571, de 2008, de autoria 
dos então Senadores Eduardo Azeredo (MG) e Flávio 
Arns (PR), propõe assegurar desconto de cinquenta por 
cento no valor do ingresso cobrado no acesso a salas 
de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais 
e circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer e 
entretenimento, aos estudantes matriculados nos níveis 
e modalidades de educação e ensino previstos no Títu-
lo V, da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Estende o benefício também aos idosos, enten-
dido como as pessoas com idade igual ou superior a 
sessenta anos, de acordo com a Lei nº 10.741, de 1o de 
outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. 
Essa Lei prevê, no art. 23, a participação do idoso em 
atividades culturais e de lazer proporcionada por des-
contos de pelo menos cinquenta por cento nos ingressos 
para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer.

Para fazer jus ao benefício, a comprovação da 
condição de estudante será feita por meio de Carteira 
de Identificação Estudantil, padronizada, dotada de fé 
pública, confeccionada pela Casa da Moeda do Brasil e 
expedida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, 
pela União Nacional dos Estudantes, pelos Diretórios 
Centrais de Estudantes das Instituições de Ensino Supe-
rior, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 
e pelas uniões nacionais de estudantes. As pessoas com 
mais de sessenta anos comprovarão a idade por meio 
de apresentação de documento oficial de identidade.

De acordo com o projeto de lei em análise, a 
concessão do benefício da meia-entrada fica limita-
da a 40 % (quarenta por cento) do total de ingressos 
disponíveis para cada evento. Além disso, os órgãos 
públicos competentes federais, estaduais e municipais 
devem proceder à fiscalização do cumprimento da lei e 
a aplicação das sanções administrativas e penais, nos 
termos do regulamento. Determina, ainda, a afixação 
de cartazes em local visível da bilheteria e da porta-
ria, em que constem as condições para a concessão 
do benefício. Por fim, revoga explicitamente a Medida 
Provisória n° 2.208, de 17 de agosto de 2001.

A proposição foi distribuída às Comissões de De-
fesa do Consumidor, de Seguridade Social e Família, 
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de Educação e Cultura, de Finanças e Tributação e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas à proposição nesta Comissão de Segurida-
de Social e Família. 

É o Relatório.

II – Voto do Relator

A Medida Provisória n° 2.208, de 17 de agosto 
de 2001, interferiu no ordenamento jurídico, retirando 
a exclusividade de as entidades estudantis emitirem 
carteira de identidade estudantil. Ao ampliar a expe-
dição do documento aos estabelecimentos de ensino, 
associação ou agremiação estudantil a que pertença 
e vedar a exclusividade permitiu a emissão de cartei-
ras de forma descontrolada e sem critérios definidos, 
levando a um aumento desproporcional do número de 
beneficiários e alterando a relação comercial entre os 
empresários e o público consumidor.

Em virtude disso, o valor dos ingressos aumentou 
e passou a representar o que o empresário esperaria 
repor em seu lucro, em virtude do prejuízo causado 
pelo aumento do número de pessoas com acesso ao 
benefício da meia-entrada. O Projeto de Lei apresen-
tado permitirá o retorno dos preços ao seu patamar 
real, o que beneficiará não só estudantes e idosos, 
bem como a todo o público pagante.

A meia-entrada é um subsídio democrático e 
revestido de justiça social, pois permite o acesso de 
importante contingente da sociedade a um aperfeiço-
amento humanístico, intelectual e cultural. Os estudan-
tes habituados ao cinema, teatro, música, exposições, 
ao se tornar profissionais, continuarão, certamente, a 
desfrutar dos eventos pagando entradas inteiras.

Em que pese o impacto da meia-entrada na forma-
ção do jovem, entendemos que a proposta contida no 
PL em análise de limitar em 40% (quarenta por cento) 
do total de ingressos disponíveis para cada evento, pre-
vista no § 4º do art. 1º, não restringe o acesso ao bene-
fício, dado que a população brasileira, é composta por 
10,% de idosos com sessenta anos ou mais, segundo 
o IBGE (IBGE, Censo 2010.); e que, da totalidade dos 
brasileiros, 29,8% são estudantes, de todas as faixas 
etárias (Síntese dos Indicadores Sociais/IBGE, 2010). 

Além disso, a definição desse percentual propor-
cionará ao setor de entretenimento a capacidade de 
planejar adequadamente cada projeto e, em consequ-
ência, estabelecer preços de modo a buscar o equilí-
brio entre custo do evento e custo do ingresso. E mais, 
a iniciativa irá favorecer a viabilidade de um ramo de 
negócio indispensável ao desenvolvimento cultural do 
nosso País. Portanto, não há como incumbir o produtor 
cultural da responsabilidade de arcar, solitariamente, 

com o benefício destinado aos estudantes e aos ido-
sos. A meia-entrada constitui uma conquista da socie-
dade, e por isso há necessidade de se criar condições 
para que as produções culturais continuem atrativas 
do pronto de vista do empreendimento.

Neste sentido, discordamos do Parecer da Co-
missão de Defesa do Consumidor, que propôs a su-
pressão dos §§ 4º e 5º do art. 1º do projeto em análise; 
por isto propomos a manutenção dos referidos §§ 4º 
e 5º do art. 1º, ora renumerados.

No intuito de aprimorar a proposição, favorecer 
a transparência e facilitar o processo de fiscalização 
introduzimos outros dispositivos no art. 1° para: a) 
determinar que as entidades estudantis autorizadas 
a expedir a Carteira de Identificação Estudantil dispo-
nibilizem banco de dados contendo identificação dos 
beneficiários da Carteira; b) exigir que essas entidades 
mantenham o documento que comprove o vínculo do 
estudante com a instituição de ensino pelo prazo de 
validade da Carteira Estudantil; c) definir o período de 
validade da mesma; d) propor que as produtoras dos 
eventos disponibilizem o número total de ingressos co-
locados à venda e o correspondente número destinado 
aos usuários da meia-entrada, bem como avisem de 
forma visível o esgotamento dos ingressos para esses 
usuários, quando for o caso; e por fim, e) tornar obri-
gatório que todos os estabelecimentos de que tratam 
o PL em análise disponibilizarem relatório de venda 
de ingressos às entidades emissoras da Carteira de 
Identificação Estudantil.

Por fim, sugerimos que essa Comissão de Se-
guridade Social e Família encaminhe Indicação ao 
Ministério da Educação para que o Poder Executivo 
crie um Cadastro Nacional de Entidades de Represen-
tação Estudantil e a instituição do Conselho Nacional 
de Avaliação do Direito à Meia-entrada, nos termos do 
Requerimento em anexo, para fortalecer o instituto da 
meia-entrada estudantil e evitar o derrame de cartei-
ras falsas que hoje se configura como o maior ques-
tionamento por parte dos empreendedores culturais 
do nosso País.

Diante do exposto, nosso voto é pela aprova-
ção do Projeto de Lei nº 4.571, de 2008, na forma do 
Substitutivo em anexo, e pela rejeição das Emendas 
aprovadas pela Comissão de Defesa do Consumidor.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2012. – De-
putado Eduardo Barbosa, Relator.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI N° 4.571, DE 2008

Dispõe sobre o benefício do paga-
mento de meia-entrada, para estudantes e 
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idosos, em espetáculos artístico-culturais 
e esportivos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica assegurado aos estudantes e às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos o acesso a salas de cinemas, cineclubes, teatros, 
espetáculos musicais e circenses, eventos educativos, 
esportivos, de lazer e entretenimento, em todo território 
nacional, promovidos por quaisquer entidades e reali-
zados em estabelecimentos públicos ou particulares, 
mediante pagamento da metade do preço do ingresso 
efetivamente cobrado do público em geral.

§ 1º O benefício previsto no caput não será cumu-
lativo com quaisquer outras promoções e convênios, 
e também não se aplica ao valor dos serviços adicio-
nais eventualmente oferecidos em camarotes, áreas 
e cadeiras especiais.

§ 2º Somente terão direito ao benefício os estu-
dantes regularmente matriculados nos níveis e moda-
lidades de educação e ensino previstos no Título V da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que com-
provarem sua condição de discente, mediante apre-
sentação no momento da aquisição do ingresso e na 
portaria do local de realização do evento, da Carteira 
de Identificação Estudantil (CIE) válida.

§ 3º A Carteira de Identificação Estudantil será 
expedida pela Associação Nacional de Pós-Graduan-
dos, União Nacional dos Estudantes, União Brasileira 
dos Estudantes Secundaristas e entidades estudantis 
Estaduais e Municipais filiadas àquelas, nos termos do 
regulamento, e será confeccionada com dispositivos 
de segurança pela Casa da Moeda do Brasil, com pa-
drão nacional único definido pelas entidades nacionais 
antes mencionadas.

§ 4º A Associação Nacional de Pós-Graduandos, 
União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas, e as entidades estudantis 
estaduais e municipais filiadas àquelas deverão dis-
ponibilizar um banco de dados contendo o nome e o 
número de registro dos estudantes portadores da Car-
teira de Identificação Estudantil, expedida nos termos 
da presente Lei, aos estabelecimentos referidos no 
caput do art. 1°, e ao Poder Público.

§ 5º A representação estudantil fica obrigada a 
manter o documento comprobatório do vínculo do alu-
no com o estabelecimento escolar, pelo mesmo pra-
zo de validade da respectiva Carteira de Identificação 
Estudantil – CIE. 

§ 6º A Carteira de Identificação Estudantil – CIE 
será válida da data de sua expedição até o dia 31 de 
março do ano subsequente.

§ 7º Somente terão direito ao beneficio os idosos 
que apresentarem documento oficial de identidade, no 

momento da aquisição do ingresso e na portaria do 
local de realização do evento.

§ 8º A concessão do beneficio da meia-entrada 
fica limitada a 40% (quarenta por cento) do total de 
ingressos disponíveis para cada evento, observado o 
disposto no § 1º deste artigo.

Art. 2° O cumprimento do percentual de que trata 
o § 8º do artigo 1º será aferido pela Agência Nacional 
de Cinema (ANCINE), no caso de exibições cinema-
tográficas, e, para os demais setores, por meio de ins-
trumento de controle que faculte ao público o acesso 
a informações atualizadas referentes ao quantitativo 
de ingressos de meia–entrada disponíveis para cada 
sessão.

§ 1º As Produtoras dos eventos deverão dispo-
nibilizar:

I – o número total dos ingressos e o nú-
mero de ingressos disponibilizados aos usuá-
rios da meia-entrada, em todos os pontos de 
venda de ingresso, de forma visível e clara;

II – o aviso de que houve o esgotamen-
to dos ingressos disponíveis aos usuários da 
meia-entrada em pontos de venda dos ingres-
sos, de forma visível e clara, quando for o caso;

§ 2º Os estabelecimentos referidos no caput do 
artigo 1º, deverão disponibilizar o relatório da venda 
de ingressos de cada evento à Associação Nacional 
de Pós-Graduandos, à União Nacional dos Estudan-
tes, à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 
e entidades estudantis Estaduais e Municipais Filiadas 
àquelas e ao poder público, interessados em consultar 
o cumprimento do disposto § 8º do artigo 1º

Art. 3º Caberá aos órgãos públicos competentes 
federais, estaduais e municipais a fiscalização do cum-
primento desta Lei e a aplicação das sanções adminis-
trativas e penais cabíveis, nos termos do regulamento.

Art. 4º Os estabelecimentos referidos no caput 
do art. 1º deverão afixar cartazes em local visível da 
bilheteria e portaria, de que constem as condições 
estabelecidas para o gozo da meia-entrada, com os 
telefones dos órgãos de fiscalização.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, gerando efeitos a partir da edição de sua 
norma regulamentadora.

Art. 6º Fica revogada a Medida Provisória n 2.208, 
de 17 de agosto de 2001.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2012. – De-
putado Eduardo Barbosa, Relator.

I – Complementação de Voto

Na reunião deliberativa desta Comissão, realizada 
no dia 04 de julho de 2012, após a leitura do parecer, 
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e visando a melhoria deste Projeto de Lei, consequen-
temente, garantindo com que ele seja bem aplicado, 
sugeri a modificação do caput do art. 2°, o que foi 
acatado pelos parlamentares presentes, e que passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° O cumprimento do percentual de 
que trata o § 8° do artigo 1° será aferido por 
meio de instrumento de controle que faculte 
ao público o acesso a informações atualiza-
das referentes ao quantitativo de ingressos de 
meia–entrada disponíveis para cada sessão.”

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 4.571, de 2012, com o novo substi-
tutivo apresentado em anexo.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. – Depu-
tado Eduardo Barbosa.

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI N° 4.571, DE 2008

Dispõe sobre o benefício do paga-
mento de meia-entrada, para estudantes e 
idosos, em espetáculos artístico-culturais 
e esportivos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica assegurado aos estudantes e às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos o acesso a salas de cinemas, cineclubes, teatros, 
espetáculos musicais e circenses, eventos educativos, 
esportivos, de lazer e entretenimento, em todo território 
nacional, promovidos por quaisquer entidades e reali-
zados em estabelecimentos públicos ou particulares, 
mediante pagamento da metade do preço do ingresso 
efetivamente cobrado do público em geral.

§ 1° O benefício previsto no caput não será cumu-
lativo com quaisquer outras promoções e convênios, 
e também não se aplica ao valor dos serviços adicio-
nais eventualmente oferecidos em camarotes, áreas 
e cadeiras especiais.

§ 2° Somente terão direito ao benefício os estu-
dantes regularmente matriculados nos níveis e moda-
lidades de educação e ensino previstos no Título V da 
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que com-
provarem sua condição de discente, mediante apre-
sentação no momento da aquisição do ingresso e na 
portaria do local de realização do evento, da Carteira 
de Identificação Estudantil (CIE) válida.

§ 3° A Carteira de Identificação Estudantil será 
expedida pela Associação Nacional de Pós-Graduan-
dos, União Nacional dos Estudantes, União Brasileira 
dos Estudantes Secundaristas e entidades estudantis 
Estaduais e Municipais filiadas àquelas, nos termos do 
regulamento, e será confeccionada com dispositivos 

de segurança pela Casa da Moeda do Brasil, com pa-
drão nacional único definido pelas entidades nacionais 
antes mencionadas.

§ 4° A Associação Nacional de Pós-Graduandos, 
União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas, e as entidades estudantis 
estaduais e municipais filiadas àquelas deverão dis-
ponibilizar um banco de dados contendo o nome e o 
número de registro dos estudantes portadores da Car-
teira de Identificação Estudantil, expedida nos termos 
da presente Lei, aos estabelecimentos referidos no 
caput do art. 1°, e ao Poder Público.

§ 5° A representação estudantil fica obrigada a 
manter o documento comprobatório do vínculo do alu-
no com o estabelecimento escolar, pelo mesmo pra-
zo de validade da respectiva Carteira de Identificação 
Estudantil – CIE. 

§ 6° A Carteira de Identificação Estudantil – CIE 
será válida da data de sua expedição até o dia 31 de 
março do ano subsequente.

§ 7° Somente terão direito ao beneficio os idosos 
que apresentarem documento oficial de identidade, no 
momento da aquisição do ingresso e na portaria do 
local de realização do evento.

§ 8° A concessão do beneficio da meia-entrada 
fica limitada a 40% (quarenta por cento) do total de 
ingressos disponíveis para cada evento, observado o 
disposto no § 1° deste artigo.

Art. 2° O cumprimento do percentual de que trata 
o § 8° do artigo 1° será aferido por meio de instrumento 
de controle que faculte ao público o acesso a informa-
ções atualizadas referentes ao quantitativo de ingres-
sos de meia-entrada disponíveis para cada sessão.

§ 1° As Produtoras dos eventos deverão dispo-
nibilizar:

I – o número total dos ingressos e o nú-
mero de ingressos disponibilizados aos usuá-
rios da meia-entrada, em todos os pontos de 
venda de ingresso, de forma visível e clara;

II – o aviso de que houve o esgotamen-
to dos ingressos disponíveis aos usuários da 
meia-entrada em pontos de venda dos ingres-
sos, de forma visível e clara, quando for o caso;

§ 2° Os estabelecimentos referidos no caput do 
artigo 1°, deverão disponibilizar o relatório da venda 
de ingressos de cada evento à Associação Nacional 
de Pós-Graduandos, à União Nacional dos Estudan-
tes, à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 
e entidades estudantis Estaduais e Municipais Filiadas 
àquelas e ao poder público, interessados em consultar 
o cumprimento do disposto § 8° do artigo 1°.
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Art. 3° Caberá aos órgãos públicos competentes 
federais, estaduais e municipais a fiscalização do cum-
primento desta Lei e a aplicação das sanções adminis-
trativas e penais cabíveis, nos termos do regulamento.

Art. 4° Os estabelecimentos referidos no caput 
do art. 1º deverão afixar cartazes em local visível da 
bilheteria e portaria, de que constem as condições 
estabelecidas para o gozo da meia-entrada, com os 
telefones dos órgãos de fiscalização.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, gerando efeitos a partir da edição de sua 
norma regulamentadora.

Art. 6° Fica revogada a Medida Provisória n 2.208, 
de 17 de agosto de 2001.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. – Depu-
tado Eduardo Barbosa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen-
te o Projeto de Lei nº 4.571/2008, com substitutivo, e 
rejeitou as Emenda 1 e 2 da Comissão de Defesa do 
Consumidor, com complementação de voto, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Eduardo Barbosa. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Mandetta – Presidente, Fábio Souto, Lael Varella e 
Antonio Brito – Vice-Presidentes, Amauri Teixeira, Be-
nedita da Silva, Carmen Zanotto, Celia Rocha, Chico 
D’Angelo, Cida Borghetti, Darcísio Perondi, Dr. Paulo 
César, Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, Geraldo Re-
sende, Jandira Feghali, João Ananias, José Linhares, 
Marcus Pestana, Maurício Trindade, Nazareno Fonte-
les, Nilda Gondim, Ribamar Alves, Rogério Carvalho, 
Saraiva Felipe, Walter Tosta, William Dib, André Zacha-
row, Danilo Forte, Dr. Rosinha, Manato e Pastor Eurico. 

Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. – Depu-
tado Mandetta, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.210-A, DE 2009 
(Do Sr. João Dado)

Denomina “Professora Lourdes Mai-
nardi” o campus do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Pau-
lo localizado no Município de Votuporanga; 
tendo parecer da Comissão de Educação 
e Cultura, pela rejeição (relator: DEP. LUIZ 
CARLOS SETIM).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei ora em apreciação denomina 
“Professora Lourdes Mainardi” o campus do Instituto 
Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de São 
Paulo localizado no Município de Votuporanga.

Distribuída às Comissões de Educação e Cul-
tura, e Constituição e Justiça e Cidadania, trata-se 
de proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas 
comissões.

Na Comissão de Educação e Cultura, aberto o 
prazo regimental, não foram apresentadas emendas 
ao presente projeto de lei. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

O nobre Deputado João Dado (PDT/SP) propõe, 
por meio da proposição em apreço, denominar de “Pro-
fessora Lourdes Mainardi” o campus do Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 
localizado no Município de Votuporanga.

Criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro 
de 2008, mediante a transformação do Centro Fede-
ral de Educação Tecnológica de São Paulo (CEFET-
-SP), o IFET de São Paulo é constituído por vinte e 
três campi, entre os quais o sediado em Votuporanga, 
que se encontra em processo de implantação, se-
gundo informações disponíveis no site do Ministério 
da Educação.

Na justificação de seu projeto de lei, o ilustre par-
lamentar informa que a Professora Lourdes Mainardi, 
cujo nome propõe dar ao campus do IFET em Votupo-
ranga, fixou residência nessa cidade aos quatro anos 
de idade, onde viveu por mais sessenta e dois anos, 
estando sua imagem diretamente associada à história 
da Fundação Educacional de Votuporanga.

A Professora Lourdes trabalhou nessa instituição 
por mais de 42 anos onde, como descreve uma das 
reportagens veiculadas na imprensa por ocasião de 
seu falecimento, “viu passar ... gerações de estudan‑
tes, sempre admirada e amada por todos”. Também 
era conhecida por seu trabalho como locutora de rádio, 
onde era reconhecida como comunicadora elegante e 
competente.

O autor da proposição em análise conclui que a 
biografia de cidadã competente, querida e ativamente 
envolvida com a comunidade educacional de Votupo-
ranga torna a homenagem por ele formulada justa e 
merecida. 

Pelas razões acima expostas, somos pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 6.210, de 2009, que de-
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nomina “Professora Lourdes Mainardi” o campus em 
Votuporanga do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de São Paulo.

Sala da Comissão, 25 de maio de 2010. – Depu-
tado Luiz Carlos Setim, Relator.

PARECER REFORMULADO

I – Relatório

O projeto de lei ora em apreciação denomina 
“Professora Lourdes Mainardi” o campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo localizado no Município de Votuporanga.

Distribuída às Comissões de Educação e Cultura, 
e Constituição e Justiça e de Cidadania, a matéria está 
sujeita à apreciação conclusiva das mesmas. 

Nesta Comissão de Educação e Cultura, esgotado 
o prazo regimental, não foram apresentadas emendas 
ao presente projeto de lei.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O nobre Deputado João Dado propõe, por meio 
da iniciativa em apreço, denominar “Professora Lourdes 
Mainardi” o campus do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, localizado 
no Município de Votuporanga.

Criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro 
de 2008, mediante a transformação do Centro Federal 
de Educação Tecnológica de São Paulo – CEFET-SP, 
o IFSP é constituído por vinte e três campi, entre os 
quais o de Votuporanga, que se encontra em processo 
de implantação, segundo informações disponíveis no 
site do Ministério da Educação.

Na justificação de seu projeto de lei, o ilustre par-
lamentar informa que a Professora Lourdes Mainardi, 
cujo nome propõe dar ao campus do IFSP em Votupo-
ranga, fixou residência nessa cidade aos quatro anos 
de idade, onde viveu por mais sessenta e dois anos, 
estando sua imagem diretamente associada à história 
da Fundação Educacional de Votuporanga.

A Professora Lourdes trabalhou nessa instituição 
por mais de quarenta e dois anos onde, como descreve 
uma das reportagens veiculadas na imprensa por ocasião 
de seu falecimento, “viu passar (...) gerações de estudan‑
tes, sempre admirada e amada por todos”. Também era 
conhecida como comunicadora elegante e competente.

Em que pese a meritória intenção do nobre autor 
da proposição em apreço, qual seja homenagear figu-
ra tão importante para a história da referida instituição 
de ensino, devemos considerar o disposto na Lei nº 
11.892, de 29 de dezembro de 2008, em seu art. 1º, 
parágrafo único, que confere aos Institutos Federais 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 
didático-pedagógica e disciplinar.

Nesse sentido, não cabe ao Poder Legislativo 
denominar unidade do IFSP, sob pena de se violar a 
autonomia do referido IFET. Diante do exposto, e para 
que não se perca a intenção do autor da proposição 
em apreço, votamos pela rejeição do PL nº 6.210, de 
2009, com o envio de Indicação ao Poder Executivo 
sugerindo a denominação do referido Instituto Federal.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2012. – Depu-
tado Luiz Carlos Setim, Relator.

REQUERIMENTO 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Requer o envio de Indicação ao Po-
der Executivo, sugerindo denominação ao 
campus do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo locali-
zado no Município de Votuporanga. 

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
V.Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi-
cação anexa, sugerindo denominação ao campus do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo localizado no Município de Votuporanga. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 2012. – Depu-
tado Newton Lima, Presidente da CEC – Deputado 
Luiz Carlos Setim, Relator.

INDICAÇÃO No , DE 2012 
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Encaminha ao Ministro de Estado da 
Educação sugestão, a ser enviada ao Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia de São Paulo, de denominação do 
campus localizado no Município de Votu-
poranga. 

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação, Aloízio Mercadante:

O ilustre Deputado João Dado apresentou projeto 
de lei com o objetivo de denominar “Professora Lourdes 
Mainardi” o campus do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo localizado no Mu-
nicípio de Votuporanga. 

Em sua justificação, cujo teor reproduzimos a se-
guir, o nobre Deputado apresenta importantes razões 
que fundamentam sua iniciativa: 

O Instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia de São Paulo é criado pelo 
art. 5.º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro 
de 2008, mediante a transformação do Cen-
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tro Federal de Educação Tecnológica de São 
Paulo (CEFET-SP).

No § 5º desse dispositivo legal, determi-
na-se que a relação dos campi que integrarão 
cada um dos Institutos Federais criados será 
estabelecida em ato do Ministro de Estado da 
Educação. A Portaria nº 04, de 6 de Janeiro de 
2009, do Ministro Fernando Haddad, estabele-
ce que o Município de Votuporanga sediará um 
dos campi do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo.

A Professora Lourdes Mainardi, cujo 
nome propomos dar à unidade da referida 
instituição de ensino em Votuporanga, fixou 
residência nessa cidade aos quatro anos de 
idade, onde viveu por mais sessenta e dois 
anos. Sua imagem está muito associada à 
história da Fundação Educacional de Votupo-
ranga, instituição exemplar nessa área, não 
apenas em termos regionais, mas também 
numa amplitude bem maior, como descreve 
uma das reportagens veiculadas na impren-
sa por ocasião de seu falecimento. Trabalhou 
ali por mais de 42 anos, onde “viu passar ... 
gerações de estudantes, sempre admirada e 
amada por todos”. Também era conhecida por 
seu trabalho como locutora de rádio, onde era 
reconhecida como comunicadora elegante e 
competente.

A biografia de cidadã competente, queri-
da e ativamente envolvida com a comunidade 
educacional de Votuporanga torna esta home-
nagem muito justa e merecida. [...] 

Apesar de reconhecer o mérito da proposição, não 
pôde esta Comissão de Educação e Cultura aprová-la, 
em virtude do disposto na Lei nº 11.892, de 29 de de-
zembro de 2008, em seu art. 1º, parágrafo único, que 
confere aos Institutos Federais autonomia adminis-
trativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica 
e disciplinar.

Nesse sentido, não cabe ao Poder Legislativo 
denominar unidade do IFSP, sob pena de se violar a 
autonomia do referido IFET. Assim, por meio desta In-
dicação, e para que não se perca a intenção do autor 
da referida proposição, manifesta esta Comissão seu 
apoio à iniciativa do nobre Deputado, sugerindo a Vos-
sa Excelência o encaminhamento ao Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo da 
presente sugestão de denominação do campus loca-
lizado no Município de Votuporanga. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 2012.– Depu-
tado Newton Lima, Presidente da CEC – Deputado 
Luiz Carlos Setim, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 
6.210/2009, com envio de Indicação ao Poder Execu-
tivo, nos termos do Parecer Reformulado do Relator, 
Deputado Luiz Carlos Setim. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Newton Lima – Presidente, Raul Henry, Pedro Uczai 
e Paulo Rubem Santiago – Vice-Presidentes, Ademir 
Camilo, Alex Canziani, Alice Portugal, Artur Bruno, 
Biffi, Chico Alencar, Costa Ferreira, Fátima Bezerra, 
Gabriel Chalita, Izalci, Joaquim Beltrão, Jorge Boei-
ra, Lelo Coimbra, Luiz Carlos Setim, Luiz Noé, Mara 
Gabrilli, Paulo Freire, Pinto Itamaraty, Professor Seti-
mo, Professora Dorinha Seabra Rezende , Reginaldo 
Lopes, Rogério Marinho, Stepan Nercessian, Tiririca, 
Waldenor Pereira, Waldir Maranhão, Manoel Salviano 
e Severino Ninho. 

Sala da Comissão, 9 de maio de 2012. – Depu-
tado Newton Lima, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.762-A, DE 2010 
(Do Senado Federal)  

PLS nº 223/09 
OFÍCIO nº 147/09 (SF)

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, para proibir a contratação de empre-
sas prestadoras de serviços para atividades 
inseridas entre as funções de cargos da 
estrutura permanente ou que representem 
necessidade finalística, essencial ou perma-
nente, dos órgãos da Administração Públi-
ca; tendo parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação deste, com substitutivo, e pela 
rejeição da emenda apresentada na Comis-
são (relator: DEP. ROBERTO SANTIAGO).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (mérito e art. 54, RICD); e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 6.762, DE 2010

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de fevereiro 
de 1993 e a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 2005, sobre as atividades finalísticas 
do Estado no regime de concessão e per-
missão da prestação de serviços públicos.
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Dá-se a seguinte redação ao Projeto de Lei nº 
6.762, de 2010

Art. 1º O art. 1º, caput, da Lei nº 8.666, de 21 
de fevereiro de 1993 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 1º Esta Lei estabelece normas ge-
rais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de pu-
blicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, para o 
exercício das atividades finalísticas, essenciais 
e predominantes ou não do Estado.

“Parágrafo único.  .......................... (NR)

Art. 2º O art. 1º, caput, da Lei n. 8.987, de 13 
de fevereiro de 2005 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 1º As concessões de serviços pú-
blicos e de obras públicas e as permissões de 
serviços públicos, relacionados ou não à ativi-
dade finalística, essencial e predominante do 
Estado, reger-se-ão pelos termos do art. 175 
da Constituição Federal, por esta Lei, pelas 
normas legais pertinentes e pelas cláusulas 
dos indispensáveis contratos.

Parágrafo único.  ......................... ” (NR)

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

Justificação

O Projeto de Lei n. 6.762/2010 traz como objetivo 
principal a preocupação de se evitar que a Adminis-
tração Pública arque com o pagamento dos créditos 
trabalhistas dos empregados da empresa contratada. 
Além disso, e como consequência do reconhecimento 
dessa responsabilidade, o Projeto busca também evitar 
que a Administração Pública incorra em desvios das 
regras do concurso público. Essas finalidades foram 
assim externadas na Justificação do Projeto original:

“A proliferação dos chamados contratos 
de terceirização de mão de obra tem se pres‑
tado à produção de inúmeros efeitos danosos 
no âmbito da administração pública, dentre os 
quais se destacam: a fixação da responsabi‑
lidade solidária da entidade estatal quanto 
às obrigações trabalhistas inadimplidas pela 
empresa privada contratada; e a terceirização 
de serviços inseridos entre as atribuições re‑
gulares de ocupantes de cargos de provimen‑
to efetivo, a representar burla repudiável aos 
princípios do concurso público, da moralidade 
administrativa, da impessoalidade e da eficiên‑
cia, constitucionalmente consagrados.

No tocante à contratação de trabalhado‑
res por empresa interposta, o Tribunal Supe‑
rior do Trabalho, após vários enfrentamentos 
desse tema, consolidou o entendimento pela 
ampliação da responsabilidade solidária dos 
órgãos da Administração Pública fixada pela 
Lei nº 8.666/1993, a saber:

“ .............................................................
Art. 71. O contratado é responsável pelos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1º A inadimplência do contratado, com 
referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere à Administração Pú‑
blica a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato ou 
restringir a regularização e o uso das obras 
e edificações, inclusive perante o Registro de 
Imóveis. (Redação dada pela Lei nº 9.032, 
de 1995)

§ 2º A Administração Pública responde 
solidariamente com o contratado pelos encar‑
gos previdenciários resultantes da execução 
do contrato, nos termos do art. 31 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991. (redação dada 
pela Lei nº 9.032, de 1995).

 ..............................................................
Consoante a interpretação daquela Cor‑

te, tais órgãos administrativos nesses casos 
têm, também, responsabilidade solidária pelo 
eventual inadimplemento das obrigações tra‑
balhistas, e não só dos encargos 8.666/1993, 
vejamos:

“Súmula 331 – Contrato de prestação de 
serviços. Legalidade (Revisão da Súmula nº 
256 – Res. 23/1993. DJ 21.12.1993. Inciso IV 
alterado pela Res. 96/2000, DJ 18.09.2000)

I – A contratação de trabalhadores por 
empresa interposta é ilegal, formando‑se o vín‑
culo diretamente com o tomador dos serviços, 
salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 
6.019, de 03.01.1974).

II – A contratação irregular de trabalhador, 
mediante empresa interposta, não gera vínculo 
de emprego com os órgãos da administração 
pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, 
II, da CF/1988).

III – Não forma vínculo de emprego com 
o tomador a contratação de serviços de vigi‑
lância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de con‑
servação e limpeza, bem como a de serviços 
especializados ligados à atividade‑meio do 
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tomador, desde que inexistente a pessoalida‑
de e a subordinação direta.

IV – O inadimplemento das obrigações 
trabalhistas, por parte do empregador, implica 
a responsabilidade subsidiária do tomador 
dos serviços, quanto àquelas obrigações, in-
clusive quanto aos órgãos da administração 
direta, das autarquias, das fundações pú-
blicas, das empresas públicas e das socie-
dades de economia mista, desde que hajam 
participado da relação processual e constem 
também do título executivo judicial (art. 71 da 
Lei nº 8.666, de 21.06.1993).” (Grifamos)

A repercussão desse entendimento tem 
se mostrado desastrosa. Segundo vem sen‑
do divulgado pela imprensa, (http://colunistas.
ig.com.br/luisnassif/2009/04/10/trivial‑decristo‑

de‑pasolini/) somente o “(...) governo fe‑
deral é réu em aproximadamente 10 mil ações 
que envolvem essa espécie de dívidas traba‑
lhistas. A questão onera a União duplamen‑
te, pois além de pagar a parte dos contratos 
cumprida pelas empresas, arca com os salá‑
rios atrasados e demais encargos. Em 2008 
foram gastos R$ 2,1 bilhões somente com os 
contratos não há informações sobre os valores 
das indenizações judiciais. A derrota da União 
é questão de tempo, já que o Tribunal Superior 
do Trabalho responsabiliza o Estado pelas dí‑
vidas das empresas que contrata (...)” (grifei).

Não bastasse, sobejam denúncias sobre 
abusos nessas contratações de mão de obra, 
que têm se estendido à realização de serviços 
inerentes à atividade‑fim da Administração Pú‑
blica, como saúde e educação.

Com efeito, acolhida no setor público pelo 
Decreto‑Lei nº 200/1967 e pela Lei 5.645/1970, 
e inicialmente concebida para atender a exe‑
cução de “tarefas executivas”, como limpeza 
predial e operação de elevadores, vigilância, 
etc., a “terceirização” acabou por se prática 
ordinária, inclusive para a realização de ati-
vidades inerentes a dinâmica permanente 
da Administração Pública, contrariando a 
Constituição Federal, que exige a realização 
de concurso público (art. 37, II).

No entanto, a jurisprudência trabalhista que cla-
ramente motivou o Projeto vindo do Senado Federal 
vem sendo mal compreendida, a ponto de provocar 
entendimentos absolutamente distorcidos, como o de 
que o Estado estaria impedido de transferir a terceiros, 
mediante regime de concessão ou permissão, o que a 
doutrina jurídica administrativa chama de “atividade-

-fim”, possibilidade esta que é prevista no artigo 175, 
da Constituição Federal, fato que por si só impede a 
aprovação do Projeto na forma inicialmente proposta. 

Em nenhuma passagem da Súmula 331 acima 
transcrita se nota, sequer indícios, de que a Adminis-
tração não possa terceirizar suas atividades – fim ou 
meio – pelas formas previstas na Constituição Federal 
e na legislação esparsa. O Mestre em Direito Adminis-
trativo pela PUC/SP e Professor, Dr. Fábio Barbalho 
Leite, resume esse grandioso equívoco no preciso ar-
tigo abaixo transcrito:

“Diferentemente do que uma aplicação 
acrítica da jurisprudência trabalhista levaria a 
supor, a terceirização alcança atividades fim 
no Estado, sendo exemplo frequente e tran‑
qüilo a terceirização na limpeza pública e o 
onipresente SUS. Se na economia privada, a 
invasiva prescrição do Enunciado 331, III do 
Tribunal Superior do Trabalho restringe a ter‑
ceirização às atividades meio, no âmbito da 
Administração Pública o direito positivo apre‑
senta institutos e prescrições constitucionais 
e legais radicalmente contrários a essa restri‑
ção. Assim, já na Constituição, seu art. 175, ao 
prever a concessão e permissão de serviços 
públicos, dá berço constitucional a institutos 
que importam em efeitos jurídicos bem mais 
extensos que a terceirização, explicitamente 
atingindo atividades fim do Estado (os servi‑
ços públicos).

Ajuntam‑se ainda várias disposições le‑
gais que enfaticamente prevêem a terceiriza‑
ção no Estado em raias bem mais extensas 
que a legiferante Justiça Trabalhista enseja na 
economia privada. Há o Decreto‑lei n. 200/67, 
art. 10, § 7º (“Art. 10. A execução das ativida‑
des da Administração Federal deverá ser am‑
plamente descentralizada. § 7º Para melhor 
desincumbir‑se das tarefas de planejamento, 
coordenação, supervisão e controle e com o 
objetivo de impedir o crescimento desmesura‑
do da máquina administrativa, a Administração 
procurará desobrigar‑se da realização material 
de tarefas executivas, recorrendo, sempre que 
possível, à execução indireta, mediante contra‑
to, desde que exista, na área, iniciativa privada 
suficientemente desenvolvida e capacitada a 
desempenhar os encargos de execução.”), a 
Lei n. 8.987/95, art. 25, § 1º (“Art. 25. Incum‑
be à concessionária a execução do serviço 
concedido, cabendo‑lhe responder por todos 
os prejuízos causados ao poder concedente, 
aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscali‑
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zação exercida pelo órgão competente exclua 
ou atenue essa responsabilidade. § 1o Sem 
prejuízo da responsabilidade a que se refere 
este artigo, a concessionária poderá contratar 
com terceiros o desenvolvimento de atividades 
inerentes, acessórias ou complementares ao 
serviço concedido, bem como a implementação 
de projetos associados.”) e a Lei n. 9.472/97, 
art. 94, II (“Art. 94. No cumprimento de seus 
deveres, a concessionária poderá, observa‑
das as condições e limites estabelecidos pela 
Agência: II – contratar com terceiros o desen‑
volvimento de atividades inerentes, acessórias 
ou complementares ao serviço, bem como a 
implementação de projetos associados.”). Mais 
recentemente, a Lei de Responsabilidade Fis‑
cal – LC 101/00 –, art. 18, § 1º (“Os valores 
dos contratos de terceirização de mão‑de‑obra 
que se referem à substituição de servidores 
e empregados públicos serão contabilizados 
como “Outras Despesas de Pessoal”) reforça 
a legitimidade da terceirização de atividades 
fim do Estado.

Diante desse contexto normativo, é for‑
çoso reconhecer que o Estado, excetuando‑
‑se as atividades indelegáveis, pode valer‑se 
a princípio de a) quadro próprio de servidores 
ou empregados ou b) terceirizados em senti‑
do amplo. Importa, do ângulo principiológico 
de direito público, o respeito aos princípios da 
isonomia e da impessoalidade, o que se dá 
mediante concurso público (na formação do 
quadro de pessoal próprio) e mediante licita‑
ção (na contratação de terceirizados). E, enfim, 
não deixam de ser atendidos quando ocorrem 
as contratações diretas, haja vista que nesse 
caso a desigualação calçada na lei atende a 
requisitos objetivos que a justificam. 

No direito público, não vige, pois, a dico‑
tomia atividade meio x atividade fim para saber 
se uma atividade pode ser objeto de terceiri‑
zação ou não; mas, sim, atividades delegáveis 
x funções indelegáveis. Pode, portanto, a ter‑
ceirização abranger atividades fim do Estado 
(como a prestação de vários serviços públicos) 
e, mesmo quando às atividades indelegáveis, 
pode‑se dar a terceirização quanto a ativida‑
des complementares ou auxiliares (como a 
operação de refeitório, limpeza e gestão de 
almoxarifado em presídio). 

São, assim, injustificáveis decisões de 
órgãos de controle externo (como o TCU no 
TC – 001.304/97‑6; STJ Resp 772241 / MG), 

que, partindo de uma leitura assistemática da 
regra do requisito do concurso público para 
nomeação a cargo público ou contratação em 
emprego público (CF, art. 37, II), tomam por 
ilícita a terceirização em atividades fim por 
supô‑la contrária à referida regra. Aludidos jul‑
gados não percebem comparecer, no mesmo 
artigo constitucional (CF, art. 37, XXI), outro 
procedimento voltado a prestigiar as mesmas 
isonomia e impessoalidade quando decidir‑se 
o Administrador Público pela terceirização: a 
licitação. E é nesse mesmo erro, que envere‑
dam recentes decisões da Justiça Trabalhista 
(E‑RR – 586341/1999.4), condenando a ter‑
ceirização no âmbito de concessionárias de 
serviço público, enquanto presente prescri‑
ção legal que explicitamente a autoriza (Lei 
n. 8.987/95, art. 25, § 1º)”.

Mas as consequências práticas desse equivoca-
do entendimento são graves à Administração Pública, 
pois, muitos dos serviços considerados essenciais já 
não são mais exercidos diretamente pelo Poder Público. 
Atividades consideradas preponderantes são prestadas 
por empresas privadas, tais como, saúde, educação, 
telecomunicações, transporte público coletivo aéreo e 
terrestre, limpeza pública, terminais portuários, cons-
trução e manutenção de infraestrutura de transporte 
terrestre, etc. 

A sociedade atual revela necessidades que de-
mandam a atuação mais rápida e eficiente da Admi-
nistração Pública. A eficiência é uma das grandes dire-
trizes da prestação do serviço público, hoje ocupando 
o patamar de princípio constitucional, conforme está 
previsto no art. 37, “caput”, da Constituição Federal. 
Está comprovado, não só no setor privado, mas, princi-
palmente, na esfera pública, que um dos instrumentos 
de gestão administrativa mas eficientes é a terceiriza-
ção, implicando aumento dos índices produtividade, 
qualidade e agilidade na prestação dos serviços com 
ganhos de eficiência e redução do custo final do ser-
viço, inclusive com drástica redução de investimentos 
em infraestrutura. 

Somente por meio da terceirização dos serviços 
relacionados à atividade finalística da Administração 
Pública, tal como autorizado constitucionalmente, é que 
esta última e os usuários finais dos serviços poderão 
se beneficiar da redução de custo, estrutura, “know 
how”, mão-de-obra qualificada, facilidade no acesso 
e desenvolvimento de novas tecnologias e processos, 
qualidades estas que são próprias de empresas espe-
cializadas da iniciativa privada que obrigatoriamente 
devem ser atendidas e aprimoradas até mesmo para 
poderem se manter no mercado. 
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Tal afirmação se deve, dentre outros motivos, à 
diferença na forma de contratação e formação das pes-
soas que trabalham no setor público, se comparadas 
aquelas que trabalham no setor privado, bem como no 
regime jurídico que se aplica a cada um desses setores. 

O próprio regime jurídico no qual a Administração 
Pública está subordinada impede que ela preste todos 
os serviços, de forma direta, com a mesma eficiência 
atingida pelo setor privado. Apenas como pequenos 
exemplos, vale citar a obrigatoriedade no atendimento 
das normas previstas para o processo de aquisição de 
determinado bem, que, até a sua conclusão e a respec-
tiva entrega do produto, tornam indisponíveis inúmeros 
outros equipamentos/ativos, bem como mantém ocio-
sos os trabalhadores que dele dependem. Da mesma 
forma ocorre com a contratação de pessoas, ou ainda, 
com o desligamento das mesmas, face a necessida-
de, respectivamente, de atendimento do processo de 
concurso de seleção e do processo disciplinar para 
eventual rescisão do contrato de trabalho de servidor 
público, que podem levar anos, causando imensurável 
prejuízo à Administração Pública e aos usuários finais 
dos serviços.

Exemplificando, basta comparar as empresas pú-
blicas privatizadas nas últimas décadas, onde, após a 
privatização, se passou a verificar melhores resultados 
em todos os setores avaliados, sejam eles relacionados 
à área financeira, recursos humanos, administrativa, 
tecnologia de informação, investimentos, conservação 
de ativos, dentre outras, que somente por meio do re-
gime essencialmente privado se possibilitou tais me-
lhorias, diante da imediatidade na tomada de decisões 
e ações sobre o que deve ser melhorado e realizado.

Se a própria iniciativa privada, cuja finalidade prin-
cipal é a obtenção de lucro, oferece mais e melhores 
serviços e/ou bens com menor custo e aprimoramento 
contínuo de seus processos, cada vez mais faz uso da 
terceirização de serviços, obtendo com isso melhores 
resultados, por que impedir que a Administração Pú-
blica também se beneficie desse instituto ?

A prevalecer o equivocado entendimento de que 
a Administração Pública não pode terceirizar suas ati-
vidades preponderantes a sociedade civil seria a prin-
cipal prejudicada; retrocederíamos em facilidades e 
benefícios da vida moderna, bem como do dinamismo 
próprio do regime privado. Uma só pergunta, relativa 
a um caso específico, já basta para ilustrar o impacto 
desastroso dessa idéia: o Estado teria, hoje, recursos e 
condições para prestar diretamente o serviço de trans-
porte rodoviário interestadual (art. 21, XII, “e” da CF), 
praticamente todo ele prestado pela iniciativa privada?

Mas, lamentavelmente, o Projeto de Lei substitu-
ído, sob o relevante pretexto de proteger a Administra-

ção Pública, acabou estabelecendo as indesejadas e 
retrógradas proibições de se terceirizar as atividades 
estatais.

De forma a corrigir tal impropriedade é que se 
apresenta o Substitutivo em questão, assegurando-se 
a possibilidade de terceirização da atividade “fim” ou 
“meio” do Estado. Por isso se justificam as alterações 
no art. 1º, capu” da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) 
e no art. 1º, caput da Lei das Concessões dos Servi-
ços Públicos (Lei nº 8.987/05).

Importante também destacar que a Súmula 331, 
do Tribunal Superior do Trabalho, que deu origem ao 
presente Projeto contraria a Súmula vinculante de nº 10, 
do Supremo Tribunal Federal, além de violar literalmente 
o parágrafo primeiro, do artigo 71, da lei 8.666/93, cuja 
redação determina que “A inadimplência do contrata‑
do, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais 
e comerciais não transfere à Administração Pública 
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do contrato ou restringir a regulariza‑
ção e o uso das obras e edificações, inclusive perante 
o Registro de Imóveis” (destaques nossos).

Assim, basta que a própria Administração Pública, 
faça uso dos recursos legais necessários para que o 
Supremo Tribunal Federal faça prevalecer o disposto na 
legislação vigente ao invés do entendimento jurispru-
dencial acima mencionado, diante da flagrante violação 
à própria lei aprovada por esta Casa Parlamentar, bem 
como ao princípio da legalidade, o qual se torna ainda 
mais exigível quando se trata de obrigação imposta à 
Administração Pública.

Esse, aliás, tem sido o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, bastando simples pesquisa jurispru-
dencial em seu respectivo site com os termos “Sumula 
331 TST” para constatação.

O fato da Administração Pública não responder 
pelo passivo trabalhista de empresa por ela contra-
tada em nada prejudica o trabalhador, pois, somente 
haverá inadimplemento trabalhista pela empregadora 
se houver falha no processo licitatório, visto que a lei 
8.666/93, por meio do artigo 27 e seguintes, em espe-
cial o artigo 31, obriga que a contratação deve ocorrer 
com empresa que tenha qualificação financeira, po-
dendo ser exigidos índices para a demonstração da 
sua capacidade financeira e patrimônio líquido mínimo 
para assegurar o cumprimento das obrigações legais e 
contratuais por esta última, condições estas que, nos 
termos da própria lei, em seu artigo 55, inciso XIII, de-
vem ser mantidas durante toda a vigência do contrato.

Assim, não há que se impedir a terceirização, 
como na forma inicialmente proposta, o que prejudi-
caria o próprio interesse público.
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Basta, tão somente, que sejam utilizadas as fer-
ramentas já previstas na própria legislação, o que cer-
tamente assegurará que nenhum reflexo patrimonial 
negativo recaia sobre a Administração Pública.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011. – De-
putada Gorete Pereira, PR/CE.

I – Relatório

O projeto epigrafado resulta de propositura do 
Senador Marcelo Crivella. A proposição original do 
parlamentar, PLS nº 223, de 2009, apenas acrescenta 
um inciso ao § 1º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 
Junho de 1993 (Lei de Licitações), para vedar a con-
tratação de serviços inseridos entre as atribuições de 
cargos permanentes do quadro de pessoal do órgão 
contratante ou relativos às suas atividades finalísticas, 
essenciais ou permanentes.

Para justificar a proposta, o autor afirma que a 
terceirização indiscriminada gerou diversos problemas 
para a administração pública, dentre os quais cita a 
condenação judicial ao pagamento de obrigações traba-
lhistas e encargos previdenciários não cumpridos pela 
empresa contratada e a burla aos princípios constitu-
cionais do concurso público, da moralidade adminis-
trativa, da impessoalidade e da eficiência.

Com respeito à responsabilidade subsidiária dos 
órgãos e das entidades da administração pública, de-
terminada pelo item IV da Súmula nº 331, do Tribunal 
Superior do Trabalho, cita-se notícia que dá como certa 
a condenação do governo federal em cerca de 10.000 
ações judiciais nas quais trabalhadores terceirizados 
reclamam direitos que não lhes foram pagos.

Por essas razões, a terceirização é considerada, 
pelo autor do projeto de lei ora relatado, prejudicial 
tanto para a administração pública quanto para os 
trabalhadores.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia do Senado Federal, mediante adoção de substi-
tutivo, aditou, à ressalva à proibição estabelecida, o 
atendimento de necessidades de empresas públicas 
e sociedades de economia mista relativas à pesquisa 
e inovação tecnológica e de serviços de tecnologia de 
informação, não disponíveis no quadro técnico efetivo. 
Além disso, acrescentou ao projeto dispositivo que, 
em consonância com a supracitada Súmula do TST, 
determina a responsabilidade solidária da administra-
ção pública em relação aos encargos trabalhistas so-
negados pela empresa contratada. Finalmente, fixou 
prazo de cinco anos para que a administração pública 
se adeque às novas normas.

Esta Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público abriu prazos para apresentação de 
emendas ao projeto oriundo do Senado Federal nas 

sessões legislativas de 2010 e de 2011, sendo que 
apenas na segunda oportunidade foi apresentada uma 
emenda, a qual será comentada no âmbito do voto.

II – Voto do Relator

O Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 
2.132/2010, Plenário, rel. Min. Augusto Nardes) con-
sidera irregular a terceirização nos casos de: 

– “ocupação de atividades inerentes às 
categorias funcionais previstas no plano de 
cargos da empresa;”

– “exercício de atividade‑meio e presen‑
ça de relação de subordinação direta e pes‑
soalidade; e”

– “exercício de atividade‑fim”.

O Superior Tribunal de Justiça identifica “autêntica 
lesão aos princípios da impessoalidade e da moralidade 
administrativa” na “contratação de funcionários, sem a 
realização de concurso público, mediante a manutenção 
de vários contratos de fornecimento de mão‑de‑obra, 
via terceirização de serviços” (REsp 772241/MG, Rel. 
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
15/04/2008, DJe 24/06/2009).

O Supremo Tribunal Federal entende que “uma 
vez comprovada a existência da vaga, sendo esta pre‑
enchida, ainda que precariamente, fica caracterizada 
a preterição do candidato aprovado em concurso” (AI 
440895 AgR, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 
Primeira Turma, julgado em 26/09/2006, DJ 20-10-2006 
PP-00055 EMENT VOL-02252-05 PP-00920 RNDJ v. 
6, n. 84, 2006, p. 57-58 e AI 777644 AgR, Relator: Min. 
EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 20/04/2010, 
DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 
EMENT VOL-02401-11 PP-02463).

O Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, que 
“Dispõe sobre a contratação de serviços pela Adminis-
tração Pública Federal direta, autárquica e fundacional 
e dá outras providências”, estabelece, verbis:

“Art. 1º No âmbito da Administração Pú‑
blica Federal direta, autárquica e fundacional 
poderão ser objeto de execução indireta as 
atividades materiais acessórias, instrumentais 
ou complementares aos assuntos que consti‑
tuem área de competência legal do órgão ou 
entidade.

§ 1º As atividades de conservação, lim‑
peza, segurança, vigilância, transportes, in‑
formática, copeiragem, recepção, reprografia, 
telecomunicações e manutenção de prédios, 
equipamentos e instalações serão, de prefe‑
rência, objeto de execução indireta.
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§ 2º Não poderão ser objeto de execução 
indireta as atividades inerentes às categorias 
funcionais abrangidas pelo plano de cargos do 
órgão ou entidade, salvo expressa disposição 
legal em contrário ou quando se tratar de car‑
go extinto, total ou parcialmente, no âmbito do 
quadro geral de pessoal.”

Constata-se que há quase um consenso sobre o 
descabimento da terceirização de atividades finalísticas 
do órgão ou entidade ou coincidentes com as atribui-
ções de cargo ou emprego de seu quadro de pessoal. 
Não obstante, observa-se também que a caracterização 
do que sejam atividades finalísticas é cada vez mais 
complexa, o que dificulta a delimitação dos serviços 
que podem ou não ser terceirizados.

Também este relator considera que a terceiri-
zação tem sido utilizada indiscriminadamente pela 
administração, sob o argumento de reduzir as des-
pesas com pessoal. Todavia, embora os trabalhado-
res terceirizados, em geral, percebam remuneração 
bastante inferior à dos servidores contratados dire-
tamente pela administração, a economia esperada 
não é alcançada. Imperativo, portanto, disciplinar a 
questão, reconhecendo o mérito da proposição oriun-
da do Senado Federal.

Mesmo reconhecendo o mérito da proposta, iden-
tificamos a necessidade de aperfeiçoar a forma do 
projeto sob parecer. Ocorre que o inciso que se cogita 
acrescer ao art. 3º da Lei das Licitações jamais poderia 
ter alcance maior do que o do próprio artigo, que tra-
ta, exclusivamente, de certames licitatórios. Em outras 
palavras, a modificação do texto legal teria o efeito de 
proibir a licitação para contratação dos serviços espe-
cificados, mas essa contratação ainda seria possível 
nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, previstas 
nos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 1993.

Destacamos, dentre outros casos de dispensa 
de licitação, a contratação de:

– serviços de engenharia, até R$ 
15.000,00, e de outros serviços, até R$ 
8.000,00, valores esses que são duplicados 
para consórcios públicos, sociedades de eco-
nomia mista, empresas públicas e agências 
executivas;

– restauração de obras de arte e objetos 
históricos, de autenticidade certificada;

– serviços prestados por organizações 
sociais, qualificadas no âmbito das respectivas 
esferas de governo, correspondentes a ativi-
dades contempladas no contrato de gestão;

– instituição ou organização, pública ou 
privada, com ou sem fins lucrativos, para a 

prestação de serviços de assistência técni-
ca e extensão rural no âmbito do Programa 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural na Agricultura Familiar e na Reforma 
Agrária.

Evidencia-se que, mesmo nas situações de dis-
pensa de licitação acima descritas, a terceirização se-
ria contraproducente se os serviços que se pretende 
contratar corresponderem a atribuições de cargo ou 
emprego permanente do próprio órgão ou entidade. 
Por essa razão, faz-se necessário inserir a vedação 
aventada na parte da Lei nº 8.666, de 1993, que trata 
já não de licitações, mas, sim, de contratos administra-
tivos. Nesse sentido, o substitutivo que ora oferecemos 
insere a norma aventada como art. 54-A.

No ensejo, procuramos aprimorar a redação do 
dispositivo acrescido, preferindo terminologia mais atual. 
Evita-se, por exemplo, a utilização da expressão “tare-
fas executivas”, a qual, embora conste do Decreto-Lei 
nº 200, de 1967, tem significado impreciso.

De forma semelhante, como já dito, a delimitação 
do que sejam atividades finalísticas é tarefa cada vez 
mais difícil, motivo pelo qual optarmos por eliminar a 
menção a elas no referido dispositivo.

O art. 2º do projeto de lei conflita com os pro-
pósitos que inspiraram a apresentação do mesmo, 
além de contrariar o interesse público. A justificação 
da proposição original qualifica como “desastrosa” 
a repercussão do entendimento do TST, que amplia 
a responsabilidade solidária da administração para 
abranger, além dos encargos previdenciários, quais-
quer obrigações trabalhistas.

Veja-se como o Supremo Tribunal Federal se 
manifesta sobre essa questão (com nossos grifos):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 
ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. 
INCISO IV DA SÚMULA TST 331. RESPONSABILI‑
DADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI‑
CA POR DÉBITOS TRABALHISTAS ORIUNDOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. ATRI‑
BUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO 
TOMADOR DOS SERVIÇOS. AFRONTA À AUTORI‑
DADE DA SÚMULA VINCULANTE 10 DEVIDAMEN‑
TE CONFIGURADA. ARTIGO 103‑A, PARÁGRAFO 
3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGI‑
MENTAL PROVIDO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMA‑
ÇÃO. 1. Acórdão que entendeu ser aplicável ao caso 
o que dispõe o inciso IV da Súmula TST 331, sem a 
conseqüente declaração de inconstitucionalidade do 
art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 com a observância da 
cláusula da reserva de Plenário, nos termos do art. 97 
da Constituição Federal. 2. Não houve no julgamento 
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência TST‑
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‑IUJ‑RR‑297.751/96 a declaração formal da inconsti‑
tucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, mas 
apenas e tão‑somente a atribuição de certa interpre‑
tação ao mencionado dispositivo legal. 3. Informações 
prestadas pela Presidência do Tribunal Superior do 
Trabalho. 4. As disposições insertas no art. 71, § 
1º, da Lei 8.666/1993 e no inciso IV da Súmula TST 
331 são diametralmente opostas. 5. O art. 71, § 
1º, da Lei 8.666/1993 prevê que a inadimplência 
do contratado não transfere aos entes públicos 
a responsabilidade pelo pagamento de encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais, enquanto o in-
ciso IV da Súmula TST 331 dispõe que o inadim-
plemento das obrigações trabalhistas pelo con-
tratado implica a responsabilidade subsidiária da 
Administração Pública, se tomadora dos serviços. 
6. O acórdão impugnado, ao aplicar ao presente caso 
a interpretação consagrada pelo Tribunal Superior 
do Trabalho no item IV do Enunciado 331, esvaziou 
a força normativa do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
7. Ocorrência de negativa implícita de vigência ao 
art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem que o Plenário 
do Tribunal Superior do Trabalho tivesse declarado 
formalmente a sua inconstitucionalidade. 8. Ofensa 
à autoridade da Súmula Vinculante 10 devidamente 
configurada. 9. Agravo regimental provido. 10. Proce‑
dência do pedido formulado na presente reclamação. 
11. Cassação do acórdão impugnado.

(Rcl 8150 AgR, Relator: Min. EROS GRAU, Re‑
latora p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal 
Pleno, julgado em 24/11/2010, DJe‑042 DIVULG 02‑
03‑2011 PUBLIC 03‑03‑2011 EMENT VOL‑02475‑01 
PP‑00001)

A súmula trabalhista não deve prevalecer e, muito 
menos, ser consagrada mediante reforma do diploma 
legal por ela afrontado. Descartamos, por isso, o acrés-
cimo de parágrafo ao art. 71 da Lei nº 8.666, de 1993, 
conforme previsto no art. 2º do projeto de lei.

Também a Emenda nº 1/2011, tem propósito dia-
metralmente oposto ao da proposta original. O que ela 
pretende é autorizar, expressamente, a terceirização 
de atividades finalísticas, essenciais e predominantes 
do Estado, mediante reforma do texto do art. 1º da Lei 
das Licitações e, também, do art. 1º da Lei nº 8.987, 
de 13 de Fevereiro de 1995 (Lei das Concessões de 
Serviços Públicos).

Com respeito à justificação da referida emenda, 
não identificamos qualquer relação entre a já citada 
Súmula 331/TST e supostos óbices à concessão de 
serviços públicos. Além disso, embora a licitação tam-
bém seja um processo isonômico de seleção, na ter-
ceirização a isonomia protege tão-somente o empre-
sário, que recruta e seleciona os trabalhadores como 

bem entender. Apenas o concurso público assegura a 
todos os interessados o direito a participar do proces-
so seletivo e, aos que alcançarem melhor desempe-
nho no certame, prioridade para ocupação das vagas 
preenchidas. É um sofisma, portanto, a alegação de 
que a licitação supriria, para todos os fins, o caráter 
isonômico dos concursos públicos.

Da justificação da emenda consta, ainda, a afirma-
ção de que a Lei de Responsabilidade Fiscal legitima-
ria a terceirização de atividades finalísticas do Estado. 
Atribui-se tal efeito ao § 1º do art. 18 do referido esta-
tuto, o qual preceitua que sejam contabilizadas como 
despesas de pessoal as resultantes da terceirização 
de mão-de-obra, mediante substituição de servidores 
e empregados públicos. O argumento é cabalmente 
rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal, que profe-
riu o entendimento de que “a norma visa a evitar que 
a terceirização de mão‑de‑obra venha a ser utilizada 
com o fim de ladear o limite de gasto com pessoal. 
Tem, ainda, o mérito de erguer um dique à contratação 
indiscriminada de prestadores de serviço, valorizando 
o servidor público e o concurso.” (ADI 2238 MC, Rela-
tor: Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 
09/08/2007, DJe-172 DIVULG 11-09-2008 PUBLIC 
12-09-2008 EMENT VOL-02332-01 PP-00024 RTJ 
VOL-00207-03 PP-00950)

Por fim, a justificação da emenda sugere que 
as condições legalmente impostas à utilização de 
recursos públicos, seja na contratação de servidores 
estatutários, mediante concurso público, seja na de 
serviços, mediante processo licitatório, somente re-
sultariam em ineficiência e aumento de custos para a 
administração, sem prevenir desvios nem gerar qual-
quer outro benefício. Ainda que prevalecesse esse 
entendimento, com o qual não concordamos, seria 
o caso de se reformar a ordem constitucional, e não 
de se estabelecerem normas infraconstitucionais em 
desacordo com a Lei Maior.

Pelo exposto, impõe-se a rejeição da Emenda 
nº 1/2011.

Retomando a análise dos dispositivos constantes 
da proposição principal, reputamos descabido o prazo 
de cinco anos para que a administração se adeque às 
novas disposições legais. Resguardados os contratos 
administrativos celebrados em conformidade com a le-
gislação até então vigente, há de se passar a observar, 
imediatamente, a vedação estabelecida.

Por todo o exposto, voto pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 6.762, de 2010, na forma do substitutivo 
anexo, e pela rejeição da Emenda nº 1/2011.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2012. – Depu-
tado Roberto Santiago, Relator.



Agosto de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 27815 

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 6.762, DE 2010

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, para proibir a contratação de serviços 
inerentes às atividades inseridas entre as 
atribuições de categoria funcional integran-
te do plano de cargos do órgão ou entidade 
contratante.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 54‑A É vedada a contratação de ser‑
viços inerentes às atividades inseridas entre as 
atribuições de categoria funcional integrante 
do plano de cargos do órgão ou entidade con‑
tratante, ressalvadas as seguintes hipóteses:

I – atividades de conservação, limpeza, 
segurança, vigilância, transportes, informática, 
copeiragem, recepção, reprografia, telecomu‑
nicações e manutenção de prédios, equipa‑
mentos e instalações;

II – quando se tratar de cargo ou empre‑
go extinto, total ou parcialmente, no âmbito do 
quadro de pessoal;

III – atendimento de necessidades das 
empresas públicas e sociedades de economia 
mista, relativas à pesquisa e inovação tecnoló‑
gica e de serviços de tecnologia de informação, 
não disponíveis no quadro técnico efetivo.” (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, resguardados os contratos administrativos 
até então celebrados.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2012. – Depu-
tado Roberto Santiago, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 6.762/2010, 
com substitutivo, e pela rejeição da Emenda apresen-
tada na Comissão, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Roberto Santiago.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Sebastião Bala Rocha – Presidente, Flávia Morais e 
Laercio Oliveira – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Assis 
Melo, Augusto Coutinho, Erivelton Santana, Eudes Xa-
vier, Fátima Pelaes, Gorete Pereira, Jorge Corte Real, 
Luciano Castro, Márcio Marinho, Mauro Nazif, Paulo 
Pereira da Silva, Roberto Santiago, Sandro Mabel, 
Sergio Zveiter, Silvio Costa, Vicentinho, Walney Rocha, 
Chico Lopes e Nelson Pellegrino.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. – Depu-
tado Sebastião Bala Rocha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.964-B, DE 2010 
(Do Senado Federal) 

PLS nº 276/2004 
OFÍCIO nº 364/2010 (SF)

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que dispõe sobre os Planos e Segu-
ros Privados de Assistência à Saúde, com 
a redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 24 de agosto de 2001, para tor-
nar obrigatória a existência de contratos 
escritos entre as operadoras e seus pres-
tadores de serviços; tendo pareceres: da 
Comissão de Defesa do Consumidor, pela 
aprovação deste, e pela rejeição da Emenda 
nº 2/10, apresentada na Comissão (a Emen-
da nº 1/10 foi retirada pelo Autor) (Relator: 
Dep. Vital do Rêgo Filho); e da Comissão 
de Seguridade Social e Família, pela apro-
vação deste, e pela rejeição da Emenda 
apresentada na Comissão (Relator: Dep. 
Eleuses Paiva).

Despacho: Às Comissões De Defesa Do 
Consumidor; Seguridade Social E Família E 

Constituição E Justiça E De Cidadania 
(Art. 54, Ricd). 

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24, Ii

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

EMENDA MODIFICATIVA Nº 

Dê-se ao § 3º do art. 3º do projeto de lei em epí-
grafe a seguinte redação: 

Art. 3º  ...................................................
 ..............................................................
§ 3º A periodicidade do reajuste de que 

trata o inciso II do § 2º deste artigo será obri-
gatório às operadoras de planos de saúde, 
no relacionamento com as pessoas jurídicas 
prestadoras de serviços de saúde devendo, 
a cada 12 meses, reajustar os valores pagos 
aos prestadores de serviços de saúde, me-
diante aplicação de índice correspondente 
a, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) do 
percentual de reajuste determinado pela Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar para os 
planos individuais. 

Justificação 

Essa medida se faz necessária para assegurar 
a recomposição dos preços pagos pelas operadoras 
de planos de saúde para a rede credenciada ou re-
ferenciada. 
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Anualmente, os consumidores têm seus contratos 
reajustados seja por livre negociação entre as partes, 
no caso dos contratos coletivos, seja por determinação 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
no caso dos planos individuais. 

Os prestadores de serviços, no entanto, não têm 
os valores de remuneração atualizados, havendo ca-
sos, em que não há reajuste há mais de sete anos. 

Esse fato impacta na prestação dos serviços ofe-
recidos aos consumidores da saúde suplementar, que 
só pagam planos de saúde para ter um atendimento 
rápido e de boa qualidade. 

Portanto, o equilíbrio da relação contratual entre 
operadoras de planos de saúde e dos prestadores de 
serviços deve ser preservado, para que a Lei 9.656, de 
12 de junho de 1998, atinja seu objetivo de preservar 
o interesse do consumidor, que nada mais é, senão 
ter assistência à saúde com rapidez, resolutividade e 
segurança e, por conhecermos de perto essa injusta 
situação, é que assim procedemos. 

Sala da Comissão, 13 de julho de 2010. – Depu-
tado Jorge Tadeu Mudalen, DEM/SP.

I – Relatório

Aprovado no Senado Federal, vem o Projeto de 
Lei em epígrafe a esta Casa para que exercite sua 
função de Câmara Revisora, nos termos do Art. 65, 
da Constituição Federal.

Seu objetivo é tornar obrigatória a existência de 
contratos escritos entre as operadoras de planos de 
saúde e os profissionais de saúde, na qualidade de 
pessoa física, ou os estabelecimentos de saúde, na 
qualidade de pessoa jurídica. Para tanto, altera os textos 
dos caputs dos Arts. 17 e 18, da Lei nº 9.656, de 1998, 
alterada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados de as-
sistência à saúde, bem como acrescenta-lhe o Art. 17-A

Dentro do prazo regimental, no âmbito desta 
Comissão, a proposição recebeu uma Emenda Mo-
dificativa nº 01/2010, de autoria do Deputado Jorge 
Tadeu Mudalen.

A esta Comissão compete, nos termos do Art. 
32, inciso XVII, apreciar, dentre das inúmeras áreas 
de atividades, aquelas relacionadas à saúde, previ-
dência e assistência social em geral; organização ins-
titucional da previdência social, bem como seguros e 
previdência privada.

O Projeto de Lei, em questão, já recebeu pare-
cer favorável da Comissão de Defesa do Consumidor.

II – Voto do Relator

É exatamente a ausência de um contrato escrito, 
entre as operadoras de plano de saúde e os hospitais, 

laboratórios e profissionais de saúde, que permite os 
descredenciamentos súbitos e imotivados de presta-
dores de serviço de saúde, por parte dos planos, o que 
muitas vezes prejudica o consumidor.

Portanto, a obrigatoriedade de que o vínculo 
entre eles seja definido mediante um contrato escrito, 
implicará maior segurança e estabilidade aos serviços 
prestados, haja vista que o consumidor não será mais 
surpreendido por descredenciamento intempestivos.

Além disso, a proposição, se aprovada, trará 
maior proteção ao consumidor, na medida em que ela 
garante a continuidade de assistência médica em caso 
de rompimento do contrato entre operadora de plano 
de saúde e a prestadora de serviço. Nesses casos, a 
operadora fica obrigada a substituir o prestador por 
outro equivalente, de modo a garantir a continuidade 
do tratamento de saúde do consumidor.

Note-se que, em havendo a substituição de um 
prestador de serviço por outro equivalente, a propo-
sição em análise mantém a obrigação já existente na 
lei vigente de a operadora avisar o consumidor com 
30 dias de antecedência.

A Emenda Modificativa apresentada pelo Depu-
tado Jorge Tadeu Mudalen, altera o texto proposto no 
seu Art. 3, § 3º, indicando que a periodicidade do 
reajuste de que trata o inciso II do § 2º deste artigo 
será obrigatória às operadoras de planos de saúde, 
no relacionamento com as pessoas jurídicas pres-
tadoras de serviços de saúde devendo, a cada 12 
meses, reajustar os valores pagos aos prestadores 
de serviços de saúde, mediante aplicação de índice 
correspondente a, pelo menos, 50% (cinquenta por 
cento) do percentual de reajuste determinado pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar, para os 
planos individuais.

Argumenta o nobre Apresentante da Emenda 
Modificativa, que essa medida se faz necessária para 
assegurar a recomposição dos preços pagos pelas 
operadoras de planos de saúde para a rede creden-
ciada ou referenciada.

Apesar de concordarmos em tese com os argu-
mentos apresentados, não podemos aceitá-la, porque 
entendemos que não é nesta proposta que ela deva 
estar, já que aqui tratamos de tornar obrigatória e re-
gular a existência de contratos escritos entre as ope-
radoras de planos de saúde e seus prestadores de 
serviços, pessoas físicas.

São mais de 40 milhões de usuários de planos 
de saúde e das demais empresas ligadas ao Siste-
ma de Saúde Suplementar, que estão no meio dessa 
discórdia, assistindo ao processo de deterioração da 
qualidade da assistência à saúde e o maior compro-
metimento do salário com despesas médicas.
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Para superar esse impasse que coloca em cheque 
o futuro da saúde privada, com ganho para a sociedade 
em geral, é preciso que todos os atores envolvidos na 
questão – governo, prestadores de serviços, operado-
ras, fornecedores e sociedade – dêem sua contribuição.

Isto posto, nosso voto é pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 6.964, de 2010, e pela rejeição da Emenda 
Modificativa nº 01/2010, apresentada nesta Comissão.

Sala da Comissão, 11 de junho de 2012. – De-
putado Eleuses Paiva, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen-
te o Projeto de Lei nº 6.964/2010, e rejeitou a Emenda 
1/2010 da CSSF, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Eleuses Paiva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Mandetta – Presidente, Fábio Souto, Lael Varella e 
Antonio Brito – Vice-Presidentes, Amauri Teixeira, Be-
nedita da Silva, Carmen Zanotto, Celia Rocha, Chico 
D’Angelo, Cida Borghetti, Darcísio Perondi, Dr. Paulo 
César, Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, Geraldo Re-
sende, Jandira Feghali, João Ananias, José Linhares, 
Marcus Pestana, Maurício Trindade, Nazareno Fonte-
les, Nilda Gondim, Ribamar Alves, Rogério Carvalho, 
Saraiva Felipe, Walter Tosta, William Dib, André Zacha-
row, Danilo Forte, Dr. Rosinha, Manato e Pastor Eurico.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. – Depu-
tado Mandetta, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 49-A, DE 2011 
(Do Sr. Weliton Prado)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
coletes salva-vidas individuais, para os 
usuários dos veículos aquáticos tais como 
“Pedalinhos” e outros que transitam em 
lagos e lagoas de todo o Território Nacio-
nal; tendo parecer da Comissão de Viação 
e Transportes, pela rejeição (relator: DEP. 
AROLDE DE OLIVEIRA).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Finanças e Tributação (art. 54 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (art. 54 RICD)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe pretende tornar obri-
gatório o uso de coletes salva-vidas individuais para os 

usuários de veículos aquaviários tais como pedalinhos 
e outros que transitam em lagos e lagoas em todo o 
território nacional.

Estabelece que os proprietários dessas embar-
cações devam disponibilizar coletes salva-vidas para 
todos os que nelas pretendam navegar, por cada per-
curso a ser realizado. 

O autor do projeto justifica a sua iniciativa pela 
necessidade de se ampliar os meios para reduzir o 
número de afogamentos em acidentes ocorridos com 
veículos aquaviários em todo o País. 

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto.

II – Voto do Relator

Em que pese ser relevante a preocupação do 
proponente em reduzir o número de afogamentos 
decorrentes de acidentes com veículos aquaviários, 
temos de esclarecer que a medida que ele propõe 
neste PL já é tratada no âmbito da Lei nº 9.503/1997, 
a chamada Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário – 
LESTA – e das Normas da Autoridade Marítima para 
Navegação Interior para Embarcações de Esportes/e 
ou Recreio (NORMAM).

Com efeito, pela NORMAM-02, Item 0413, temos :

“DOTAÇÃO DE COLETES SALVA‑VIDAS:
a) as embarcações deverão dotar de 

coletes salva‑vidas classe III na proporção de 
um colete tamanho grande para cada pessoa 
a bordo;

b) as embarcações empregadas no trans‑
porte de passageiros deverão dotar, adicional‑
mente, uma quantidade de coletes salva‑vidas 
adequada para crianças (colete tamanho pe‑
queno) igual a, pelo menos, 10% do total de 
passageiros, ou uma quantidade maior, como 
for necessário, de modo que haja um colete 
salva‑vidas para cada criança;

c) os coletes salva‑vidas deverão ser esti‑
vados de maneira a poderem ser prontamente 
utilizados, em local visível, bem sinalizado e 
de fácil acesso.” 

A NORMAM‑03, Item 0414, por sua vez, esta‑
belece:

“DOTAÇÃO DE COLETES SALVA‑VIDAS:
Embarcações miúdas – deverão dispor 

de coletes salva‑vidas classe V.”

Para complementar, a NORMAM‑05, Item 032, 
dispõe:

“COLETES SALVA‑VIDAS / CLASSES 
DE EMPREGO, alíneas c e d:
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c) Classe III – destinado ao uso de em‑
barcações empregadas na navegação interior.

d) Classe V – material fabricado para em‑
prego em atividades esportivas tipo “jet ski”, 
“banana‑boat”, esqui aquático, “wind surf”, “pa‑
rasail”, pesca esportiva, canoagem, embarca‑
ções miúdas classificadas como esporte e /ou 
recreio, embarcações de esporte e/ou recreio 
de médio porte empregada na navegação in‑
terior e outras.”

Finalmente, o Decreto nº 2.596/1998, que regula-
menta a LESTA estabelece, no seu art. 7º, que constitui 
infração às regras do tráfego aquaviário a inobservân-
cia de qualquer preceito das Normas complementares 
emitidas pela Autoridade Marítima. No art. 15 desse 
Decreto são previstas as penalidades para a infração 
relativa à falta de itens da dotação de equipagem.

Assim, por estar a matéria tratada nesta proposi-
ção plenamente atendida pela LESTA e seu Decreto re-
gulamentador e pelas Normas da Autoridade Marítima, 
somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 49, de 2011.

Sala da Comissão, 3 de julho de 2012. – Depu-
tado Arolde de Oliveira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 
49/2011, nos termos do parecer do relator, Deputado 
Arolde de Oliveira. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Alexandre Santos e Hugo Leal – Vice-Presidentes, 
Diego Andrade, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, José 
de Filippi, Jose Stédile, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, 
Milton Monti, Vanderlei Macris, Zoinho, Arolde de Olivei-
ra, Edinho Bez, Francisco Floriano, Jesus Rodrigues, 
Júlio Campos e Ricardo Izar. 

Sala da Comissão, 11 de julho de 2012. – Depu-
tado Alexandre Santos,  Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 454-A, DE 2011 
(Da Sra. Andreia Zito)

Altera a Lei nº 11.530, de 24 de outubro 
de 2007, que institui o Programa Nacional 
de Segurança Pública com Cidadania – 
PRONASCI, a fim de incluir os agentes das 
guardas portuárias e agentes de vigilância 
das instituições federais de ensino, no rol 
das categorias profissionais beneficiárias 
da “Bolsa-Formação”; tendo parecer da 
Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, pela aprovação (relator: 
DEP. EUDES XAVIER).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado; 
Finanças e Tributação (art. 54 RICD) e Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

A proposta sob apreciação pretende estender 
a outras categorias profissionais direito assegurado 
pela legislação em vigor a agentes encarregados de 
atividades vinculadas à segurança pública. Trata-se do 
projeto “bolsa-formação”, por meio do qual se destinam 
a policiais civis e militares, integrantes dos corpos de 
bombeiros, agentes penitenciários, agentes carcerários 
e peritos bolsa de estudo “não inferior a R$ 1.300,00 
(mil e trezentos reais)” para estimulá-los a participar 
de atividades de qualificação profissional.

Na opinião da ilustre autora, o benefício em ques-
tão deve contemplar também guardas portuários e 
servidores encarregados de atividades de segurança 
no âmbito das instituições federais de ensino, “como 
forma de contribuir com a valorização também desses 
profissionais, não só porque da mais lídima justiça, mas 
também, porque em prol de toda a sociedade brasilei-
ra”. De acordo com a proponente, tendo em vista que 
a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, inclui 
tanto a guarda portuária como os vigilantes universi-
tários federais entre os destinatários da permissão de 
porte de arma, é incompreensível que esses grupos 
“possam ficar fora do rol dos possíveis beneficiários” 
do programa alcançado pelo projeto sob análise.

A proposição tramita conclusivamente pelas co-
missões. Encerrado o prazo regimental, não foram 
oferecidas emendas pelos nobres Pares.

II – Voto do Relator

A linha de argumentação utilizada pela nobre 
autora possui inegável relevância, tendo em vista que 
de fato ocorre, como alega a justificação do projeto, a 
atribuição, na legislação aplicável à espécie, de porte de 
arma aos grupos contemplados no bojo da proposição. 
Por tal razão, não há como negar que essa circunstân-
cia se revela suficiente para situá-los no mesmo nível 
dos segmentos hoje alcançados pelo benefício a que 
alude a proposição. Guardas portuários e vigilantes de 
instituições de ensino, na medida em que desempe-
nham funções relacionadas à segurança patrimonial e 
de pessoas físicas, possuem alcance social asseme-
lhado aos grupos alcançados pela legislação vigente, 
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parecendo razoável que também a eles sejam dirigidas 
as verbas públicas previstas para o aprimoramento 
profissional do segmento.

Por tais motivos, vota-se pela aprovação integral 
do projeto.

Sala da Comissão, 16 de março de 2012. – De-
putado Eudes Xavier, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, apro-
vou unanimemente o Projeto de Lei nº 454/2011, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Eudes Xavier.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Sebastião Bala Rocha – Presidente, Flávia Morais e 
Laercio Oliveira – Vice-Presidentes, Andreia Zito, Assis 
Melo, Augusto Coutinho, Erivelton Santana, Eudes Xa-
vier, Fátima Pelaes, Gorete Pereira, Jorge Corte Real, 
Luciano Castro, Márcio Marinho, Mauro Nazif, Paulo 
Pereira da Silva, Roberto Santiago, Sandro Mabel, 
Sergio Zveiter, Silvio Costa, Vicentinho, Walney Rocha, 
Chico Lopes e Nelson Pellegrino.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. – Depu-
tado Sebastião Bala Rocha, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 579-B, DE 2011 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Dispõe sobre a preferência de assen-
tos em áreas destinadas à alimentação nos 
shoppings centers e centros comerciais 
para as pessoas que especifica; tendo pa-
receres: da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio, pela apro-
vação, com emenda (relator: DEP. FRANCIS-
CO PRACIANO) e da Comissão de Seguri-
dade Social e Família, pela aprovação, com 
emenda (relator: DEP. PAULO FOLETTO).

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
Seguridade Social e Família e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD) art. 24 II. 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

O projeto de lei que ora nos cabe relatar determi-
na a disponibilização de assentos preferenciais para os 
idosos, portadores de deficiência física ou mobilidade 
reduzida e para gestantes nas áreas ou praças de ali-
mentação de “shopping centers” e centros comerciais. 
Os referidos assentos deverão ser: pelo menos cinco 

por cento do total; posicionados em local de fácil aces-
so ao atendimento e à circulação local; distribuídos de 
modo a não ensejar o isolamento ou discriminação 
de seus usuários; ampliáveis havendo demanda dos 
usuários ou a critério da administração dos estabele-
cimentos; identificados mediante inscrição. O projeto 
considera como idosos pessoas com idade igual ou 
superior a sessenta anos, a ser comprovada mediante 
documento oficial com foto caso seja solicitado, e prevê 
aplicação de multa pelo órgão fiscalizador competente 
em caso de descumprimento.

A proposição, tramitando em regime ordinário, 
foi encaminhada para apreciação do mérito às Co-
missões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio (CDEIC) e de Seguridade Social e Família 
(CSSF), além da Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania (CCJC), com apreciação conclusiva pe-
las Comissões. Nesta CSSF, não foram apresentadas 
emendas no prazo regimental.

II – Voto do Relator

O aperfeiçoamento das condições de acessibi-
lidade vem sendo há vários anos objeto de iniciativas 
da sociedade brasileira e, portanto, de seu espaço por 
excelência de discussão, este Congresso Nacional.

O mérito desta iniciativa é inquestionável, tanto 
que já foi albergada de norte a sul do país. Ao visitar 
as praças de alimentação de centros comerciais de 
numerosas cidades encontramos sempre assentos 
preferenciais, em condições que satisfazem às exigên-
cias do presente projeto. Não significa, no entanto, que 
ele seja desnecessário. Não sabemos até que ponto 
as legislações municipais avançaram nesse sentido, 
e a acessibilidade é um anseio de todo o Brasil. Além 
disso, é uma espécie de seguro contra possíveis re-
trocessos no futuro.

O projeto foi anteriormente aprovado pela Comis-
são de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio (CDEIC), com uma única emenda, com a qual 
concordamos plenamente, que incluiu as lactantes entre 
os beneficiários dos assentos preferenciais. Haveria, 
a nosso ver, necessidade de pequenas modificações 
de redação, o que contudo não cabe a esta Comissão. 

Desta forma, apresento voto pela aprovação do PL 
579/2011, com emenda idêntica à aprovada na CDEIC.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2011. – Depu-
tado Paulo Foletto, Relator.

EMENDA DO RELATOR

Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo 1º 
do projeto:

“Art.1º Os shopping centers e centros 
comerciais que destinem em suas estruturas 
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físicas áreas ou praças de alimentação devem 
disponibilizar assentos preferenciais para ido‑
sos, portadores de deficiência física, gestantes, 
lactantes e pessoas com mobilidade reduzida. “

Sala da Comissão, 23 de maio de 2011. – Depu-
tado Paulo Foletto.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 579/2011, com emenda, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Paulo Foletto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Mandetta – Presidente, Fábio Souto, Lael Varella e 
Antonio Brito – Vice-Presidentes, Amauri Teixeira, Be-
nedita da Silva, Carmen Zanotto, Celia Rocha, Chico 
D’Angelo, Cida Borghetti, Darcísio Perondi, Dr. Paulo 
César, Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, Geraldo Re-
sende, Jandira Feghali, João Ananias, José Linhares, 
Marcus Pestana, Maurício Trindade, Nazareno Fonte-
les, Nilda Gondim, Ribamar Alves, Rogério Carvalho, 
Saraiva Felipe, Walter Tosta, William Dib, André Zacha-
row, Danilo Forte, Dr. Rosinha, Manato e Pastor Eurico. 

Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. – Depu-
tado Mandetta, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 866-B, DE 2011 
(Do Sr. Onofre Santo Agostini)

Dispõe sobre a construção e reforma 
de postos revendedores de combustíveis, 
estabelece a obrigatoriedade na execu-
ção de medidas preventivas de proteção 
ao meio ambiente e de segurança contra 
explosões e incêndios, e da outras provi-
dências; tendo pareceres: da Comissão 
de Minas e Energia, pela aprovação, com 
substitutivo (relator: DEP. EDINHO BEZ) e 
da Comissão de Desenvolvimento Urbano, 
pela aprovação, com substitutivo (relator: 
DEP. HEULER CRUVINEL).

Despacho: Às Comissões de Minas e 
Energia; Desenvolvimento Urbano; Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Urbano

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o texto do Projeto de Lei nº 866, de 
2011, dando-se a seguinte redação:

Art. 1º Esta lei dispõe sobre normas ge-
rais para a instalação e o funcionamento de 
postos revendedores e de pontos de abasteci-
mento de combustíveis em perímetros urbanos 
do território nacional.

Parágrafo único. Os Estados e Municípios 
poderão definir, no âmbito de sua competência, 
normas suplementares às atividades de postos 
revendedores e de pontos de abastecimento de 
combustíveis, respeitados o disposto nesta Lei.

Art. 2º A estocagem de combustíveis é 
considerada de alto grau de risco à saúde e 
à natureza e de relevante interesse público, 
impondo a adequada tutela socioambiental, 
nos termos dos artigos 170, inciso VI e 225, 
inciso V da Constituição Federal e do artigo 
2º, inciso VI, alíneas a, b, d e g e artigo 3º, 
incisos I e II da Lei n. 10.257, de 10 de julho 
de 2001 – Estatuto da Cidade.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, consi-
dera-se:

I – Posto Revendedor: Instalação onde 
se exerça a atividade de revenda varejista de 
combustíveis líquidos derivados de petróleo, 
etanol, gás natural veicular, biocombustíveis 
e outros combustíveis automotivos, dispondo 
de equipamentos e sistemas para armazena-
mento de combustíveis automotivos e equipa-
mentos medidores

II – Posto de Abastecimento: Instalação 
que possua equipamentos e sistemas para o 
armazenamento de combustível automotivo, 
com registrador de volume apropriado para 
o abastecimento de equipamentos móveis, 
veículos automotores terrestres, aeronaves, 
embarcações ou locomotivas; e cujos produ-
tos sejam destinados exclusivamente ao uso 
do detentor das instalações ou de grupos fe-
chados de pessoas físicas ou jurídicas, previa-
mente identificadas e associadas em forma de 
empresas, cooperativas, condomínios, clubes 
ou assemelhados.

III – combustíveis: Produtos líquidos ou 
gasosos, derivados ou não de petróleo, des-
tinados ao funcionamento de motores ciclo 
Otto ou Diesel.

IV – locais que concentrem grande pú-
blico em perímetros urbanos:

a – hospitais, unidades básicas, prontos 
atendimentos e centros de saúde;

b – instituições de ensino fundamental, 
médio e superior, públicas ou privadas, inclu-
sive cursos pré-vestibulares; 
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c – instituições de ensino infantil, como 
creches e pré-escola; 

d – Igrejas, templos e locais de culto de 
qualquer religião; 

e – estádios, ginásios, campos ou qua-
dras voltados à prática de esporte; 

f – bares, casas de espetáculos, auditó-
rios, teatros e cinemas, desde que possuam 
tamanho total igual ou superior a 300 m² (tre-
zentos metros quadrados) de área construída;

g – pátios e estacionamentos de estabe-
lecimentos comerciais varejistas e atacadistas 
com área total igual ou superior a 1.000 m² (mil 
metros quadrados); 

h – bens públicos de uso comum do povo. 
V – perímetro urbano: A área urbana do 

Município, contínua ou não, definida pelo Plano 
Diretor ou por legislação municipal específica.

Art. 4º Poderão ser exercidas outras ativi-
dades comerciais e de prestação de serviços 
junto ao posto revendedor, observadas as nor-
mas aplicáveis ao exercício de cada atividade. 

Art. 5º  A atividade de posto revendedor 
e de ponto de abastecimento de combustíveis 
é considerada de impacto ambiental, caben-
do ao órgão ambiental estadual o respectivo 
licenciamento ambiental.

Parágrafo único. O Estado poderá dele-
gar o licenciamento ambiental os Municípios 
que declarem possuir condições técnicas para 
tal fim.

Art. 6º É de responsabilidade da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), e dos demais órgãos públicos 
competentes, a fiscalização do cumprimento 
desta Lei.

Parágrafo único. A competência para fis-
calizar o cumprimento das normas ambientais é 
comum aos órgãos que constituem o Sisnama 
e também dos órgãos municipais responsáveis 
pela fiscalização das posturas urbanísticas. 

Art. 7º A localização, a construção, a 
instalação, a modificação, a ampliação e a 
operação de postos revendedores e de pon-
tos de abastecimento dependerão de prévio 
licenciamento ambiental e urbanístico, sem 
prejuízo de outras licenças, conforme disposto 
em legislação municipal, estadual e nacional.

Parágrafo único. É vedada a operação 
de posto revendedor instalado:

I – em locais que concentrem grande 
público.

II – próximos a:
a) pontes e túneis;
b) substações de energia elétrica, ins-

talações militares, presídios e depósitos de 
explosivos e munições;

c) unidades de conservação ambiental 
e indústrias com tamanho total igual ou supe-
rior a 300 m2 (trezentos metros quadrados) de 
área construída. 

III – em locais próximos a posto de abas-
tecimento já existente, conforme distância de-
finida pelo Município, que não será inferior a 
500m (quinhentos metros).

Art. 8º A emissão de Alvará de Locali-
zação e Funcionamento de posto revendedor 
fica condicionada à obtenção das licenças 
ambientais e urbanísticas.

Art. 9º Os postos revendedores e pontos 
de abastecimento de combustíveis situados 
em perímetros urbanos sujeitar-se-ão, no mí-
nimo, as seguintes licenças e autorizações de 
natureza ambiental e urbanística:

I – licenças ambientais:
a) licença prévia;
b) licença de instalação; e
c) licença de operação.
d) autorizações Ambientais de Funcio-

namento, quando couber.
II – licenças urbanísticas e de edificação:
a) aprovação da localização e viabilidade;
 b) aprovação do projeto construtivo;
 c) licença para construir;
d) carta de habitação.
III – Alvará de localização e funciona-

mento.
§ 1º Será observada a seguinte ordem 

de aprovação:
I – Aprovação da localização e viabilidade 

do empreendimento;
II – Emissão da Licença prévia;
III – Aprovação do projeto construtivo;
IV – Emissão da Licença de instalação;
V – Emissão da Licença para construir;
VI – Emissão da Carta de habitação;
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VII – Emissão do Alvará de localização 
e funcionamento; e

VIII – Emissão da Licença de operação.
§ 2º A elaboração e aprovação de Estudo 

Prévio de Impacto de Vizinhança precederá a 
emissão da licença prévia, quando lei munici-
pal assim o exigir.

§ 3º  O Município definirá, por ocasião do 
licenciamento, a distância mínima do limite do 
imóvel onde esteja situada a atividade de posto 
revendedor em relação aos locais incompatí-
veis, previstos nos incisos I e II do parágrafo 
único do artigo 7º, que não será inferior a 100 
(cem) metros.

§ 4º Para efeitos do disposto no artigo 
7º, parágrafo único, inciso III, a distância será 
contada a partir do respectivo ponto de es-
tocagem de combustível líquido do posto re-
vendedor já existente em relação ao limite do 
imóvel da atividade em análise. 

§ 5º O disposto neste artigo não afasta 
a necessidades de outras licenças, registros 
ou autorizações de natureza não ambiental 
ou urbanística.

Art. 10. O conselho municipal de compe-
tência ambiental e/ou urbanística manifestar-
-se-á sobre a análise e aprovação dos reque-
rimentos licenciatórios.

Art. 11. São obrigações do posto reven-
dedor:

I – Utilizar tanques, conexões, tubulações 
e demais dispositivos para a armazenagem de 
combustíveis, certificados quanto à qualidade 
pelo INMETRO, ou instituição acreditada por 
este, sem prejuízo de outras normas técnicas 
e ambientais vigentes.

II – utilizar bico automático em suas bom-
bas medidoras;

III – armazenar os combustíveis em tan-
ques subterrâneos;

IV – paralisar imediatamente a utilização 
de qualquer equipamento defeituoso;

V – proceder à periódica revisão dos 
tanques e bombas medidoras por profissio-
nal habilitado, mediante laudo comprobatório 
sujeito à fiscalização; 

VI – fornecer aos trabalhadores que te-
nham contato com equipamentos de arma-
zenamento e distribuição de combustíveis os 

equipamentos de proteção individual, conforme 
legislação específica;

VII – proceder a periódicos treinamentos 
de combate a incêndio, conforme legislação 
específica;

VIII – dispor de pista de abastecimento e 
lavagem automotiva com piso impermeável e 
sistemas de separação de água e óleo;

IX – caso comercialize óleos e lubrifican-
tes, possuir local próprio ou conveniado para 
a respectiva troca;

X – destinar óleos, graxas, embalagens 
e demais resíduos contaminantes gerados no 
estabelecimento de forma adequada segundo 
orientações do órgão ambiental e da legisla-
ção aplicável; 

XI – monitorar periodicamente o subsolo 
para fins de identificar eventual contaminação;

XII – verificar a estanqueidade dos tan-
ques e tubulações segundo orientações cons-
tantes na Licença de Operação;

Parágrafo único – Aplicam-se aos pontos 
de abastecimento o disposto nos incisos I, II, 
IV, V, VI, VII, VIII e X deste artigo.

Art. 12. Nos pontos de abastecimento, 
será permitido o armazenamento de combustí-
vel em tanques aéreos ou subterrâneos, obser-
vadas as normas específicas aplicáveis, sem 
prejuízo do licenciamento ambiental, indepen-
dente da capacidade total de armazenagem. 

Art. 13. Constará na licença ambiental 
as medidas a serem tomadas para o caso de 
emergência ambiental, inclusive indicando to-
dos os órgãos que deverão ser imediatamente 
informados.

Parágrafo único. As distribuidoras de com-
bustíveis deverão manter cadastro atualizado 
perante os órgãos que constituem o SISNA-
MA com competência sobre a respectiva área 
de atuação. 

Art. 14. As atividades em operação que 
não possuírem regularização urbanística, inclu-
sive construtiva, deverão adequar-se em prazo 
máximo de dois anos, desde que permaneçam 
atendendo integralmente a respectiva licença 
ambiental de operação.

Parágrafo único. a regularização será re-
alizada de acordo com a lei vigente à época 
da instalação da empresa.
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Art. 15. Os Estados, em conjunto com os 
respectivos municípios, elaborarão o Zonea-
mento Ambiental das atividades de armazena-
gem de combustíveis automotivos nas regiões 
metropolitanas. 

§ 1º Fica assegurada a participação dos 
municípios e conselhos municipais e estadual 
de meio ambiente, além de audiências públi-
cas, previamente à aprovação do Zoneamento 
Ambiental.

§ 2º Integrará o Zoneamento Ambiental 
inventário dos tanques de armazenagem em 
uso, contendo a idade, condições e data pre-
vista para troca.

§ 3º A elaboração do Zoneamento Am-
biental poderá ser financiada total ou parcial-
mente por receitas de fundos ambientais de 
meio ambiente.

Art. 16. Anualmente, deverá ser compro-
vado ao órgão ambiental licenciador os volu-
mes totais de aquisição, venda e destinação 
final de óleos lubrificantes e respectivas em-
balagens e demai9s resíduos gerados.

§ 1º O disposto no caput se aplica a todas 
as atividades que comercializem tais produtos. 

§ 2º No caso da atividade que comercia-
lize tais produtos não ser passível de licencia-
mento ambiental, deverá reportar-se ao órgão 
ambiental estadual, para fins de atendimento 
ao disposto no caput.

Art. 17. A responsabilidade ambiental 
civil e administrativa é solidária e objetiva, 
nos termos da Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, artigos 3º, inciso IV e artigo 14, §1º, 
abrangendo todas as pessoas físicas ou jurí-
dicas que tenham contribuído, sob quaisquer 
aspectos, para o resultado lesivo ao ambiente.

Parágrafo único. É nula de pleno direito 
cláusula contratual de exclusão ou relativiza-
ção da responsabilização solidária.

Art. 18. Por ocasião da desativação de 
posto revendedor e de ponto de abastecimento 
de combustíveis, será exigida a apresentação 
de plano de encerramento de atividades, apro-
vado pelo órgão ambiental licenciador. 

Art. 19. O descumprimento dos dispositi-
vos relativos à operação do posto revendedor 
ou ponto de abastecimento estipulados nesta 
Lei acarretará na aplicação das sanções pre-
vistas na Lei nº 9.605, de 1998 e outras nor-
mais ambientais aplicáveis.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

O Projeto de Lei nº 866, de 2011, do Deputado 
Onofre Santo Agostini, estabelece medidas obrigató-
rias de proteção ao meio ambiente e segurança con-
tra explosões e incêndios, a serem adotadas para o 
funcionamento de postos revendedores de combustí-
veis no País.

Trata-se de iniciativa que conta com o apoio dos 
Sindicatos e da Federação Nacional do Comércio de 
Combustíveis e de Lubrificantes, mas, tanto a versão 
original quanto a aprovada na Comissão de Minas e 
Energia merecem pequenos ajustes que estão consi-
derados nesta Emenda Substitutiva.

Registre-se que a atividade epígrafe é consi-
derada de utilidade pública, por força do disposto 
no art. 1º, §1º, da Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 
1999, sendo assim, sujeita às normas reguladoras 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP).

O referido Projeto de Lei fora Substituído na Co-
missão de Minas e Energia pelo Sr. Relator, Deputado 
Edinho Bez. Dentre as inovações trazidas, destacam-
-se: (i) adequação à técnica legislativa, conforme os 
preceitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 95, 
de 26 de fevereiro de 1998; (ii) abrangência da tutela 
para postos de abastecimentos privativos (iii) exigên-
cia de Estudo de Impacto de Vizinhança, definido no 
art. 36 e seguintes da Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001; e (iv) ajustes na gradação das penas, e nos 
valores das multas para adequa-las àquelas estabe-
lecidas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, e 
demais normas aplicáveis ao tema.

Tais as medidas foram mantidas no substitutivo 
ora apresentado, além de abranger outras propostas 
que poderão contribuir para a adequada tutela estatal 
da atividade. 

Neste sentido, o presente substitutivo vem a con-
tribuir com a proposta original e com o primeiro subs-
titutivo, de forma a resguardar o ambiente, a seguran-
ça, a saúde da população, as relações de consumo e 
garantir o adequado controle tributário.

Alguns conceitos foram incorporados da Resolu-
ção nº 273, de 29 de novembro de 2000, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente, porque são definições já 
consolidadas, adequadas e reconhecidas. É o caso de 
“postos revendedores” e “pontos de abastecimento de 
combustíveis”.

Em atendimento às competências constitucio-
nais previstas no artigo 24 da Carta da República, a 
proposta busca definir, pela União, norma geral sobre 
a atividade, especificamente aos perímetros urbanos, 
face ao risco evidenciado nestes locais mais populosos. 
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Desta forma, as exigências dispostas na propos-
ta, são parâmetros mínimos a serem adotados, permi-
tindo aos Estados e Municípios suplementar a norma 
conforme peculiaridade local.

Em relação à restrição da atividade em locais 
que concentrem grande público e próximos entre si, o 
objetivo pretendido é assegurar a segurança da popu-
lação em caso sinistro, que certamente terá os efeitos 
agravados conforme o local onde se situar o estoque 
de combustível. Cumpre observar, desde já, que a le-
galidade de tais propostas foi assegurada pelo Supre-
mo Tribunal Federal, no julgado n. 204.187-4 (Recurso 
Extraordinário), não havendo se falar em restrição à 
livre concorrência, como adiante se abordará.

A concentração urbana de qualquer atividade 
geradora de risco deve ser regulada. Tal medida visa 
preservar condições preventivas de segurança, nota-
damente sob os aspectos ambientais (contaminação/
poluição), de segurança à saúde da população (sinistros 
próximos a locais com grande fluxo de transeuntes), 
bem como segurança ao trânsito (proximidades com 
cruzamentos, esquinas etc).

Sob o aspecto de contaminação ambiental, igual-
mente merece especial atenção a atividade. Ocorre 
que a poluição subterrânea, decorrente de tanques 
que são instalados no subsolo, é potencializada com 
a proximidade das fontes de contaminação, por isso a 
necessidade do distanciamento destas atividades em 
si e perante outras áreas sensíveis.

Ademais, há casos de vazamentos de combustí-
veis que geraram infiltrações em redes subterrâneas, 
como as pluviais, de telefonia e eletricidade, ocasio-
nando danos muito além do local de origem do vaza-
mento. Também está presente o permanente risco de 
contaminação do lençol freático, mananciais, córregos, 
arroios e demais cursos d´água, exigindo-se, pois, a 
postura de cautela por parte do poder público.

Em relação à segurança e a saúde da população, 
oportuno lembrar que dentre os produtos que compõem 
os combustíveis, há, p. ex., entre os hidrocarbonetes, 
o benzopireno, substância altamemente cancerígena 
quando absorvida (ingestão, contato com pelo, vapor). 
Em casos extremos, ainda é encontrado no sub-solo, 
contaminação por chumbo, componente que não mais 
integra a gasolina há mais de 20 anos.

Não se afastam, também, a possibilidade de falhas 
humanas durante o abastecimento de veículos, bem 
como a reconhecida existência de explosões durante 

o abastecimento de gás natural veicular – GNV em 
equipamentos irresponsavelmente adaptados.

Em relação à gasolina, considerando sua extre-
ma volatilidade, a simples fuga de gases ao abaste-
cer o veículo é capaz de formar o que tecnicamente é 
denominado de “zona zero”, ou seja, uma região com 
condições de explosividade. Qualquer centelha, ele-
tricidade estática de roupas sintéticas, celulares, atrito 
de “tachas do solado de calçados”, pode ocasionar um 
incêndio. Até mesmo uma queima de fogos de artifício 
num estádio esportivo próximo é um risco em potencial.

Não há como afastar o reconhecimento dos ris-
cos que a atividade oferece. Aliás, como qualquer ou-
tra que mantém permanentemente em seus espaços 
produto altamente inflamável. Não por outra razão, a 
Lei n. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, em seu anexo VIII, item 18, define 
o comércio de combustíveis como de risco alto, não 
havendo dúvidas de que tal atividade consiste em 
empreendimento efetiva ou potencialmente poluidor. 

Já referente ao trânsito, a instalação de postos 
revendedores em rótulas, cruzamentos importantes, 
acessos a pontes e viadutos, esquinas de grande flu-
xo, vias expressas e outros locais considerados críti-
cos, sob o ponto de vista de geração de trafego, bem 
como de segurança ao consumidor, podem gerar gra-
ves problemas no ordenamento viário dos perímetros 
urbanos, além dos riscos aos pedestres e possíveis 
aumentos no índice de acidentes.

No entanto, a dependência dos combustíveis 
derivados de petróleo na atual sociedade é notória 
e até o momento insubstituível, pelo menos na mes-
ma escala. Significa dizer que não há alternativa ao 
desenvolvimento socioeconômico sem a convivência 
permanente com combustíveis altamente inflamáveis. 
Cabe, neste sentido, regulamentar a atividade de forma 
a torná-la urbanística e ambientalmente mais segura 
possível. Ou seja, é medida inafastável a prevenção 
aos efeitos de eventuais danos, que terão os efeitos 
significativamente agravados próximos aos locais cuja 
proposta tutela. 

Neste sentido, a presente proposta adota formas 
de resguardar a população (abrangida no conceito de 
Meio Ambiente4) dos efeitos de possíveis acidentes. 
Trata-se, pois, do desenvolvimento sustentável. Sobre 
isso, refere-se a necessidade de subsidiar a vida das 
gerações presentes, sem o comprometimento de que 

4 
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as futuras gerações possam, da mesma forma, usu-
fruí-la. Eugene P. Odum5 bem coloca que “no futuro, 
a sobrevivência depende de encontrar um equilíbrio 
entre o homem e a natureza, num mundo de recursos 
limitados...”

Assim, o risco inerente à atividade consubstancia-
-se, dentre outras: (i) no adensamento da estocagem 
de combustível no subsolo (permanente risco); (ii) no 
caso de acidentes com explosões durante o abaste-
cimento de eventuais veículos irregulares (GNV); (iii) 
pela concentração de fumantes nas áreas externas dos 
aglomerados urbanos, como super e hipermercados; 
(iv) pela concentração de telefones celulares nas áre-
as externas dos aglomerados urbanos, como shopping 
centers; (v) através da reação em cadeia em eventual 
acidente/explosão em postos próximos; (vi) pela po-
tencialização de eventual dano em caso de sinistro 
próximos a locais com significativo fluxo de veículos e 
pessoas; (vii) pela necessidade de regular adequada-
mente o trânsito de forma a evitar riscos de acidentes.

Sob a ótica ambiental, inclusive de saúde e se-
gurança da população, é imprescindível a adoção do 
Princípio da Prevenção,6 ensejando de forma concreta 
a viabilidade de se adotar o desenvolvimento susten-
tável. A própria Constituição Federal nos artigos 23, 
inc. VI; 24, inc. VI e art. 225, caput e inciso V, confere 
ao poder público a obrigatoriedade da proteção am-
biental, inclusive regulamentando atividades efetiva 
ou potencialmente poluidoras na esfera municipal. O 
art. 2º, inc. V da Lei n. 6.938/81 também definiu como 
princípio o controle e zoneamento das atividades po-
tencial ou efetivamente poluidoras.

Não obstante, a Constituição Federal elevou o 
ambiente sadio e equilibrado à condição de direito fun-
damental7 e, igualmente, definiu como dever do Poder 
Público acautelar-se sobre eventuais riscos ambientais 
e, consequentemente, a toda coletividade.

Cumpre observar que a prevenção é obrigação 
e não faculdade, pois conhecendo os riscos, não há 
alternativa senão preveni-los.

Não se olvide, também, que o Princípio da Supre-
macia do Interesse Público sobre o Privado, é, igual-
mente, uma justificativa às restrições impostas pelos 
regramentos cogentes.

Todavia, não se pode ignorar o aparente conflito 
entre o Princípio da Prevenção e o Princípio da Livre 

5 
6 
7 

Concorrência, ambos Constitucionais, o primeiro pre-
visto no art. 225, inc. V, e o segundo no art. 170, inc. IV 
da Carta Magna. Ressalta-se, entretanto, que o conflito 
é unicamente aparente, haja vista que nenhuma livre 
concorrência deve perdurar isoladamente. Ou seja, sem 
o atendimento de outras diretrizes que, através da pre-
servação ambiental, se mostram necessárias à própria 
manutenção da possibilidade de preservar mercados 
e consumidores. Há limites, e a própria Constituição 
Federal expressa quais são. No mesmo capítulo em 
que o Princípio da Livre Concorrência está inserido, o 
da Ordem Econômica e Financeira, consta como prin-
cípio a ser observado no desenvolvimento econômico, 
a Defesa do Meio Ambiente, direito fundamental de 
todos (art. 170, inc. VI8).

A delimitação de regras de cautela, incluindo dis-
tâncias razoáveis entre as atividades poluidoras, cujo 
principal objetivo é resguardar a população de sinistros 
próximos a locais vulneráveis, é medida perfeitamente 
constitucional, louvável e legítima. Não se está a vedar 
tal atividade, mas regulamentá-la, em consonância, 
pois, com a Constituição Federal. 

Com efeito, a segurança nas atividades econômi-
cas deve ser inerente à própria atividade, pois atividade 
econômica que ameaça a proteção ambiental deverá 
ser restrita e regulamentada de forma a compatibilizar-
-se com preceitos ambientais e urbanísticos.

Cabe referir, ainda, que a presente proposta 
coaduna-se com as diretrizes fixadas no Estatuto da 
Cidade, Lei nº 10.257/01, a saber:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cida-
de e da propriedade urbana, mediante as seguintes 
diretrizes gerais: 

 ..............................................................
IV – planejamento do desenvolvimento 

das cidades, da distribuição espacial da popu-
lação e das atividades econômicas do Municí-
pio e do território sob sua área de influência, 
de modo a evitar e corrigir as distorções do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos 
sobre o meio ambiente;

 ..............................................................
VI – ordenação e controle do uso do solo, 

de forma a evitar:
 ..............................................................

8 
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d) a instalação de empreendimentos ou 
atividades que possam funcionar como pólos 
geradores de tráfego, sem a previsão da infra-
-estrutura correspondente;

 ..............................................................
b) a proximidade de usos incompatíveis 

ou inconvenientes;
 ..............................................................
g) a poluição e a degradação ambiental;
 ..............................................................
VIII – adoção de padrões de produção e 

consumo de bens e serviços e de expansão 
urbana compatíveis com os limites da sus-
tentabilidade ambiental, social e econômica 
do Município e do território sob sua área de 
influência;

Oportuno enaltecer que a norma ora proposta 
não adentra na competência reservada aos Municípios 
ou Estados. Pelo contrário, como já referido, estipula 
padrões mínimos e gerais, facultando a cada ente 
federativo a possibilidade de fixar, no âmbito de sua 
competência e observadas as peculiaridades locais, 
suas próprias normas de segurança.

Outros pontos que merecem especial destaque 
consubstanciam-se na definição das competências 
para o licenciamento ambiental, bem como as licenças, 
e sua respectiva ordem de análise, a que a atividade 
é submetida. A ausência de uma regra geral sobre o 
licenciamento destas atividades acaba por gerar in-
segurança e desnecessária morosidade, notadamen-
te, pela quantidade de órgãos e autorizações que se 
sujeitam. Desta forma, a definição dos procedimentos 
administrativos para o licenciamento visa trazer unifor-
midade ao controle estatal, inclusive com a participa-
ção da sociedade nos procedimentos, como previsto 
no art. 10 da proposta.

Também foram definidas obrigações mínimas a 
serem observadas, visando a segurança da população 
e do ambiente (artigos 11 a 13).

Previsto, ainda, regra de transição para as ati-
vidades já existentes, mas que ainda não possuem 
regularização do imóvel ou outra de caráter eminen-
temente urbanística (art. 14).

No artigo 15, consta a necessidade de elabo-
ração do Zoneamento Ambiental das atividades de 
armazenagem de combustíveis automotivos, como 
instrumento de diagnóstico e elaboração de políticas 
públicas para o setor.

Há regramento, no art. 16, para o controle apurado 
sobre a venda e destinação final de óleos lubrificantes 
e respectivas embalagens, sobre todas atividades que 
comercializem tais produtos.

Por fim, a ratificação da responsabilidade sem 
culpa já prevista na legislação ambiental, bem como a 
previsão de apresentação de plano de encerramento 
de atividades, como forma de evitar passivos ambien-
tais (artigos 17 e 18). 

Sala da Comissão, 10 de novembro de 2011. –  
Deputado Roberto Britto.

I – Relatório

O objetivo do Projeto de Lei em epígrafe, de 
autoria do ilustre Deputado Onofre Santos Agostini, 
é regulamentar a construção e a reforma de postos 
de revenda de combustível com o fim de assegurar 
a proteção ao meio ambiente e a saúde e segurança 
da população. 

Propõe-se, no Projeto de Lei, regras sobre o licen-
ciamento ambiental dos postos de revenda de combus-
tível, a densidade máxima de postos em área urbana e 
rural, a distância mínima desses estabelecimentos de 
áreas habitadas, os documentos necessários para obter 
o licenciamento, os registros de estoques e movimento 
de compra e venda de combustíveis, a coleta de óleos 
e graxas provenientes de lavagens e de lubrificação 
de veículos automotores, as especificações técnicas 
e os procedimentos de monitoramento dos tanques 
de combustíveis e tubulações e as penalidades para 
a infração ás normas propostas. 

O nobre proponente, para justificar a proposição, 
faz referência aos seguintes problemas reais e poten-
ciais causados pelos postos de revenda: poluição das 
águas e do ar, explosões e adulteração de combustíveis. 

A matéria foi aprovada na Comissão de Minas e 
Energia, na forma de um substitutivo, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Edinho Bez. Nas pala-
vras do ilustre relator, o substitutivo foi proposto em 
função da necessidade de se fazer ajustes de ordem 
técnico-legislativas, para incluir o Estudo de Impacto 
de Vizinhança entre os documentos necessários para 
o licenciamento dos postos de revenda de combustí-
veis e para graduar melhor as penalidades. 

Nesta Comissão foi apresentada uma emenda 
substitutiva, de autoria do insigne Deputado Roberto 
Brito. Dentre as inovações propostas pelo ilustre De-
putado, destacam-se a sistematização das licenças 
ambientais e urbanísticas necessárias para o licencia-
mento dos postos de revenda de combustíveis, bem 
como da ordem de apresentação dessas licenças; a 
sistematização das obrigações do posto revendedor; 
e a obrigação atribuída aos Estados e Municípios de 
elaborarem o Zoneamento Ambiental das atividades 
de armazenagem de combustíveis automotivos nas 
regiões metropolitanas. 
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A matéria será apreciada ainda, no mérito, pela 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

Não há dúvida de que o tema em discussão tem 
grande importância para a sociedade brasileira. Como 
dito pelo autor da proposição e reiterado pelos nobres 
parlamentares cuja intervenção no processo está regis-
trada na forma de substitutivos e emenda, os postos de 
revenda de combustíveis oferecem vários riscos para 
o meio ambiente e a saúde da população. 

Os vazamentos de substâncias efluentes deriva-
das de petróleo e outros combustíveis podem contami-
nar os corpos d’água subterrâneos e superficiais, bem 
como o solo e o ar com compostos tóxicos ou carci-
nogênicos. Há riscos à saúde humana pela possível 
ingestão da água contaminada, contato dérmico com 
o solo e a água subterrânea contaminada e pela ina-
lação de vapores dos compostos orgânicos presentes 
no combustível. Os vazamentos podem também causar 
incêndios e explosões, pela presença de combustível 
em estado gasoso-vapor em garagens subterrâneas e 
obras civis, o que é particularmente grave quando os 
postos estão localizados em área com grande densi-
dade populacional. 

A construção e manutenção inadequada dos 
postos de revenda ou abastecimento de combustíveis, 
bem como a lavagem e lubrificação de veículos auto-
motivos de qualquer natureza, aliados à obsolescência 
dos sistemas e equipamentos, a ausência ou o uso 
inadequado de sistemas confiáveis para a detecção 
de vazamentos e a falta de treinamento de pessoal, 
aumentam consideravelmente os riscos resultantes de 
tais atividades. É bastante oportuna, portanto, a inicia-
tiva em comento, devendo ser aproveitada para regu-
lamentar não só a construção e operação dos postos 
de revenda de combustíveis no País, como também 
as atividades de lavagem e lubrificação de veículos, 
com o fim de assegurar a proteção ao meio ambiente 
e à saúde da população em geral. 

Como dito anteriormente, a matéria foi aprova-
da na Comissão de Minas e Energia, na forma de 
um substitutivo, proposto de acordo com o relator 
da matéria, Deputado Edinho Bez, em função da 
necessidade de se fazer ajustes de ordem técnico-
-legislativa, objetivando incluir o Estudo de Impacto 
de Vizinhança entre os documentos necessários para 

o licenciamento dos postos de revenda de combustí-
veis, bem como para graduar melhor as penalidades.

Nesta Comissão, como alhures mencionado, foi 
apresentada uma emenda substitutiva, de autoria do 
insigne Deputado Roberto Brito, a qual sugeriu várias 
modificações, dentre as quais destacamos: a) a siste-
matização das licenças ambientais e urbanísticas ne-
cessárias para o licenciamento dos postos de revenda 
de combustíveis, bem como da ordem de apresentação 
dessas licenças; b) a sistematização das obrigações 
do posto revendedor; e c) a obrigação atribuída aos 
Estados e Municípios de elaborarem o Zoneamento 
Ambiental das atividades de armazenagem de com-
bustíveis automotivos nas regiões metropolitanas.

Tendo em vista o elevado número de textos pro-
postos e no intuito de fazer o melhor aproveitamento 
possível das normas apresentadas; corrigindo ainda 
alguns descuidos de redação remanescentes, optamos 
por apresentar um novo Substitutivo, o qual oferece-
mos à consideração de nossos pares nesta Comissão.

Veja-se, por exemplo, que no Substitutivo apro-
vado na Comissão de Minas e Energia, está dito o 
seguinte, nos arts. 2º e 24:

“Art. 2° A construção e a reforma das 
instalações de postos revendedores devem 
obter, antes do inicio das obras, o prévio licen-
ciamento do órgão ambiental competente, sem 
prejuízo de outras licenças federais, estaduais 
e municipais legalmente exigíveis.”

“Art. 24. É obrigatório o licenciamento 
ambiental para o posto de abastecimento de 
combustível e atividades a ele agregadas, bem 
como para o lava-jato, a ser concedido pelo 
órgão estadual competente, mediante siste-
ma unificado e emissão das licenças cabíveis, 
com observância dos critérios fixados em seu 
próprio regulamento e demais leis pertinentes 
e que estejam de acordo com o planejamen-
to e zoneamento ambiental do Estado e do 
Município.”

Observa-se aqui, obviamente, uma repetição 
de textos que demanda correção. O mesmo pode ser 
observado, de forma ainda mais evidente, quando se 
comparam os artigos 8º, 9º, 10, 11 e 12 com, respec-
tivamente, os artigos 29, 30, 31, 32 e 33. Note-se, in-
clusive, a existência de comandos contraditórios, os 
quais explicitamos abaixo.
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Segundo dados estatísticos do Sindicato Na-
cional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis 
e de Lubrificantes (Sindicom), o Brasil possui quase 
40.000 postos de combustíveis9 espalhados ao longo 
dos 27 Estados da Federação, ocupando o segundo 
lugar mundial em quantidade de postos de revenda e 
abastecimento. 

Entretanto, apesar da incomensurável repercus-
são sócio econômica e ambiental correlata à estatística 
supramencionada, a União tem deixado a cargo dos 
municípios brasileiros a regulamentação quanto à cons-
trução e funcionamento, tanto de postos de revenda e 
abastecimento de combustíveis quanto de postos de 
lavagem e lubrificação de veículos. Registre-se ainda 
que não há regulação específica da Agência Nacional 
de Petróleo sobre tão relevante tema, apenas notícias 
vagas sobre uma eventual vindoura nota técnica ainda 
não oficializada.

Apesar de o Conselho Nacional de Meio Am-
biente – CONAMA, já possuir resoluções afetas ao 
descarte de substancias contaminantes do solo e dos 
lençóis freáticos, a exemplo da Resolução nº430/2011, 
as atividades realizadas nos estabelecimentos objeto 
da presente proposição ainda não possuem uma vin-

9 http://www.indicadorbrasil.com.br/2011/08/84-dos-postos-de-
-combustiveis-no-brasil

culação normativa específica e sólida às normas de 
proteção e segurança, no âmbito do descarte de resí-
duos efluentes durante a operação de tais atividades.

Vale ressaltar ainda que tais lacunas legislativas 
em comento têm levado municípios brasileiros a editar 
leis quanto à definição da distância mínima entre esta-
belecimentos de abastecimento e revenda de combus-
tíveis, a exemplo de Natal (RN) e Sorocaba (SP); fato 
que gerou verdadeira batalha judicial entre o Ministério 
Público e as referidas prefeituras10, buscando sopesar 
qual argumentação jurídica seria prevalente: os prin-
cípios da livre concorrência e da defesa do consumi-
dor ou a necessidade de ordenação física e social da 
ocupação do solo. Tal embate, lamentavelmente, vem 
deixando à margem a não menos importante questão 
da segurança à população e ao meio ambiente.

Por todo o exposto, visando dirimir as eventu-
ais contradições e lacunas retromencionadas, sem 
contudo deixar de lado a importância e relevância da 
proposição ora relatada, nosso voto é, portanto, pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 866, de 2011, na forma 
do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, de de 2012. – Deputado Heu-
ler Cruvinel, Relator.

10 http://www.postonet.com.br/n_artigos.php?cn=Forum&ede=341

Art. 8° Os pisos das áreas de abastecimento e descarga, la-
vagem e troca de óleo deverão ter revestimento impermeável, 
com sistema de drenagem independente do da drenagem 
pluvial e/ou de águas servidas, para escoamento das águas 
residuais, as quais deverão fluir por caixas separadoras de 
resíduos de combustíveis antes da deposição na rede de 
águas pluviais, ficando seus prazos e parâmetros a serem 
definidos em legislação estadual específica.

Art. 29. Os pisos das áreas de abastecimento e descarga, 
lavagem e troca de óleo deverão ter revestimento impermeá-
vel, com sistema de drenagem independente do da drenagem 
pluvial e/ou de águas servidas, para escoamento das águas 
residuais, as quais deverão fluir por caixas separadoras de 
resíduos de combustíveis antes da deposição na rede de 
águas pluviais, ficando seus prazos e parâmetros a serem 
definidos em legislação estadual específica.

Art. 9° A limpeza das caixas separadoras e o envio de laudo 
químico comprobatório da qualidade da água lançada na rede 
pública de águas pluviais para o órgão ambiental serão reali-
zados com periodicidade máxima de sessenta dias.

Art. 30. A limpeza das caixas separadoras e o envio de lau-
do químico comprobatório da qualidade da água lançada na 
rede pública de águas pluviais para o órgão ambiental será 
realizada com periodicidade máxima de trinta dias.

Art. 10. As medições de volume dos tanques subterrâneos de 
combustíveis deverão ser executadas através de régua cali-
brada, própria para este fim, aparelhos de controle de nível ou 
outro dispositivo equivalente aprovado pelo órgão normalizador.

Art. 31. As medições de volume dos tanques subterrâneos de 
combustíveis deverão ser executadas através de régua cali-
brada, própria para este fim, aparelhos de controle de nível 
ou outro dispositivo equivalente aprovado pelo órgão normali-
zador. Devendo o posto revendedor mantê-la disponível para 
os órgãos de fiscalização.

Art. 11. Os postos revendedores de combustíveis farão o 
controle de inventário de cada tanque conforme legislação 
federal, ficando o órgão ambiental autorizado a requerer os 
livros para fins de fiscalização.

Art. 32. Os Postos Revendedores de Combustíveis farão o 
controle de inventário de cada tanque conforme legislação 
federal, ficando o órgão ambiental autorizado a requerer os 
livros para fins de fiscalização.

Art. 12. Todos os tanques subterrâneos e suas tubulações de-
verão ser testados quanto a sua estanqueidade, segundo as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art. 33. Todos os tanques subterrâneos e suas tubulações de-
verão ser testados quanto a sua estanqueidade, segundo as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
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SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI No 866, DE 2011

Dispõe sobre a construção e reforma 
de postos revendedores de combustíveis, 
estabelece a obrigatoriedade na execução 
de medidas preventivas de proteção ao meio 
ambiente e de segurança contra explosões 
e incêndios, e da outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A localização, construção, instalação, mo-

dificação, ampliação e operação de Postos Revende-
dores, postos de abastecimento e instalações de sis-
temas retalhistas dependerão de prévio licenciamento 
do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras 
licenças legalmente exigíveis.

§ 1º Todos os projetos de construção, modificação 
e ampliação dos empreendimentos previstos neste ar-
tigo deverão ser realizados segundo normas técnicas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 
e obedecendo diretrizes estabelecidas pelo órgão am-
biental competente.

§ 2º No caso de desativação, os estabelecimen-
tos ficam obrigados a apresentar um plano de encer-
ramento de atividades a ser aprovado pelo órgão am-
biental competente.

§ 3º Qualquer alteração na titularidade dos em-
preendimentos citados no caput deste artigo ou em 
seus equipamentos e sistemas, deverá ser comunicada 
ao órgão ambiental competente para atualização da 
licença ambiental.

§ 4º Para efeito desta Lei, ficam dispensadas de 
licenciamento as instalações aéreas com capacida-
de total de armazenagem de até 15 m3 (quinze me-
tros cúbicos), inclusive, destinadas exclusivamente ao 
abastecimento do detentor das instalações, devendo 
ser construídas de acordo com as normas técnicas 
brasileiras em vigor.

Art. 2º Para efeito desta Lei são adotadas as se-
guintes definições:

I – Posto Revendedor: instalação onde 
se exerça a atividade de revenda varejista de 
combustíveis líquidos derivados de petróleo, 
álcool combustível e outros combustíveis au-
tomotivos, dispondo de equipamentos e sis-
temas para armazenamento de combustíveis 
automotivos e equipamentos medidores.

II – Posto de Abastecimento: instalação 
que possua equipamentos e sistemas para o 
armazenamento de combustível automotivo, 
com registrador de volume apropriado para 
o abastecimento de equipamentos móveis, 
veículos automotores terrestres, aeronaves, 

embarcações ou locomotivas, cujos produtos 
sejam destinados exclusivamente ao uso do 
detentor das instalações ou de grupos fechados 
de pessoas físicas ou jurídicas, previamente 
identificadas e associadas em forma de em-
presas, cooperativas, condomínios, clubes ou 
assemelhados.

III – Posto de Lavagem: instalação onde 
se exerça a atividade de lavagem de veículos 
automotivos de qualquer natureza, dispondo 
de equipamentos mecânicos e ou manuais de 
limpeza que se utilizem de água e ou produtos 
químicos, gerando efluentes potencialmente 
contaminantes do solo e dos lençóis freáticos, 
classificáveis de acordo com as Resoluções 
do Conama.

IV – Posto de Lubrificação: instalação 
onde se exerça a atividade de lubrificação de 
veículos automotivos de qualquer natureza, 
dispondo de equipamentos mecânicos e ou 
manuais de lubrificação que se utilizem de 
água e ou produtos químicos, gerando efluen-
tes potencialmente contaminantes do solo e 
dos lençóis freáticos, classificáveis de acordo 
com as Resoluções do Conama.

V – Instalação de Sistema Retalhista: 
instalação com sistema de tanques para o 
armazenamento de óleo diesel, óleo combus-
tível, ou querosene iluminante, destinada ao 
exercício da atividade de Transportador Re-
vendedor Retalhista.

Art. 3º Os equipamentos e sistemas destinados 
ao armazenamento e à distribuição de combustíveis 
automotivos, assim como sua montagem e instalação, 
deverão ser avaliados quanto à sua conformidade, no 
âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação.

Parágrafo único. Previamente à entrada em ope-
ração e com periodicidade não superior a cinco anos, 
os equipamentos e sistemas referidos no caput deste 
artigo deverão ser testados e ensaiados para comprova-
ção da inexistência de falhas ou vazamentos, segundo 
procedimentos padronizados, de forma a possibilitar a 
avaliação de sua conformidade, no âmbito do Sistema 
Brasileiro de Certificação.

Art. 4º O órgão ambiental competente exigirá as 
seguintes licenças ambientais:

I – Licença Prévia-LP: concedida na fase 
de planejamento do empreendimento, aprovan-
do sua localização e concepção, atestando sua 
viabilidade ambiental e estabelecendo os requi-
sitos básicos e condicionantes a serem aten-
didos nas fases seguintes de implementação;
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II – Licença de Instalação-LI: autoriza 
a instalação do empreendimento de acordo 
com as especificações dos planos, programas 
e projetos aprovados, incluindo medidas de 
controle ambiental e outras condicionantes;

III – Licença de Operação-LO: autoriza 
a operação da atividade, após a verificação 
do efetivo cumprimento do que consta das li-
cenças anteriores, incluindo medidas de con-
trole ambiental e condicionantes para a fase 
de operação.

§ 1º A LP e a LI poderão ser expedidas concomi-
tantemente, a critério do órgão ambiental competente.

§ 2º Os estabelecimentos definidos no art. 2º que 
estiverem em operação na data de publicação desta 
Lei, ficam obrigados à obtenção da licença de operação.

Art. 5º O órgão ambiental competente exigirá, para 
o licenciamento ambiental dos estabelecimentos de que 
trata esta Lei, no mínimo, os seguintes documentos:

I – para emissão da LP e LI:
a) projeto básico, que deverá especificar 

equipamentos e sistemas de monitoramento, 
proteção, detecção de vazamento, drenagem, 
tanques de armazenamento de derivados de 
petróleo e de outros combustíveis automoti-
vos e sistemas acessórios, de acordo com as 
Normas ABNT e diretrizes definidas pelo órgão 
ambiental competente;

b) declaração da prefeitura municipal ou 
do governo do Distrito Federal de que o local e 
o tipo de empreendimento ou atividade está em 
conformidade com o Plano Diretor ou similar.

c) croqui de localização do empreendi-
mento, indicando a situação do terreno em 
relação ao corpo receptor e cursos d’água, 
identificando o ponto de lançamento do efluen-
te das águas domésticas e residuárias após 
tratamento, os tipos de vegetação existente no 
local e seu entorno, as edificações existentes 
em um raio de 500 metros, com destaque para 
clínicas médicas, hospitais, sistema viário, ha-
bitações multifamiliares, escolas, indústrias e 
estabelecimentos comerciais;

d) um dos documentos seguintes, con-
forme o caso:

1. planta da cidade, indicando os Postos 
Revendedores existentes num círculo com raio 
de dois quilômetros, tendo por centro o local 
pretendido para instalação do Posto, acom-
panhada de levantamento topográfico com 
coordenadas georeferenciadas e de anotação 

de responsabilidade técnica assinada por pro-
fissional habilitado; ou

2. planta da área indicando os Postos 
Revendedores existentes na rodovia, numa 
distância de até dez quilômetros em ambas 
as direções, em uma mesma rodovia, a partir 
do local pretendido para instalação do posto, 
devendo, nas rodovias de pista com canteiro 
central, ser considerada a distância na mão-
-de-direção da pista onde se pretenda instalar 
o Posto Revendedor, acompanhada de levan-
tamento topográfico com coordenadas geore-
ferenciadas e de anotação de responsabilidade 
técnica assinada por profissional habilitado.

e) caracterização hidrogeológica, com 
definição do sentido de fluxo das águas sub-
terrâneas, identificação das áreas de recarga, 
localização, em um raio de 100 metros, de po-
ços de captação destinados ao abastecimento 
público ou privado, registrados nos órgãos com-
petentes até a data da emissão do documento, 
considerando as possíveis interferências das 
atividades com corpos d’água superficiais e 
subterrâneos;

f) caracterização geológica do terreno 
da região onde se insere o empreendimento, 
com análise de solo, contemplando a perme-
abilidade do solo e o potencial de corrosão;

g) classificação da área do entorno dos 
estabelecimentos que utilizam o Sistema de 
Armazenamento Subterrâneo de Combus-
tível-SASC de acordo com normas técnicas 
da ABNT;

h) detalhamento do tipo de tratamen-
to e controle de efluentes provenientes dos 
tanques, áreas de bombas e áreas sujeitas 
a vazamento de derivados de petróleo ou de 
resíduos oleosos;

i) previsão, no projeto, de Plano de Ge-
renciamento de Resíduos Sólidos da Constru-
ção Civil e Demolição – PGRCCD, contendo 
dispositivos para o atendimento ao disposto 
nesta Lei e demais normas em vigor sobre o 
recolhimento e disposição adequada de óleo 
lubrificante usado.

II – para a emissão da LO:
a) plano de manutenção de equipamen-

tos e sistemas e procedimentos operacionais;
b) plano de resposta a incidentes conten-

do comunicado de ocorrência, ações imedia-
tas e articulação institucional com os órgãos 
competentes;
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c) atestado de vistoria emitido pelo Corpo 
de Bombeiros Militar;

d) programa de treinamento de pessoal 
em operação, manutenção e resposta a inci-
dentes;

e) registro do pedido de autorização para 
funcionamento na Agência Nacional de Petró-
leo– ANP;

f) certificados expedidos pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normatização e Quali-
dade Industrial-INMETRO, ou entidade por ele 
credenciada, atestando a conformidade quanto 
à fabricação, montagem e comissionamento 
dos equipamentos e sistemas previstos no art. 
3º desta Lei;

g) para instalações em operação, certi-
ficado expedido pelo Inmetro ou entidade por 
ele credenciada, atestando a inexistência de 
vazamentos.

§ 1º Os estabelecimentos que estiverem em ope-
ração na data de publicação desta Lei deverão, para 
a obtenção da LO, apresentar os documentos referi-
dos neste artigo, em seu inciso I, alíneas a, b, d, g, h, 
i e inciso II, e o resultado da investigação de passivos 
ambientais, quando solicitado pelo órgão ambiental 
licenciador.

§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, 
o documento previsto no inciso I, alínea “b” deste artigo, 
poderá ser substituído por Alvará de Funcionamento. 

§ 3º Os estabelecimentos abrangidos por esta 
Lei ficam proibidos de utilizar tanques recuperados 
em instalações subterrâneas. 

Art. 6° A instalação de Postos Revendedores só 
será autorizada nas seguintes condições:

I – a menor distância, dentro ou fora do 
perímetro urbano, medida a partir do ponto de 
estocagem, deve ser de quinhentos metros 
de raio do posto revendedor mais próximo já 
existente;

II – distância mínima de quinhentos me-
tros de subestações de energia elétrica, ins-
talações militares, depósitos de explosivos e 
munições, hospitais, escolas, creches e asilos, 
medidos da divisa do terreno do Posto até a di-
visa do terreno do estabelecimento impediente;

III – distância mínima de duzentos metros 
de túneis, pontes e viadutos, medidos a partir 
do limite do terreno;

IV – distância mínima de quinhentos me-
tros de mananciais, cursos d’água, lagos, la-
goas e reservas ecológicas, medidos a partir 
do limite do terreno.

Art. 7° Os boxes destinados à lavagem e lubrifica-
ção de veículos deverão possuir caixas de retenção de 
resíduos de areia, óleos e graxas, pelas quais deverão 
passar as águas da lavagem antes de serem lançadas 
na rede pública, em conformidade com padrões esta-
belecidos pela ABNT e pelo Conama.

Art. 8° Os pisos das áreas de abastecimento 
e descarga, lavagem e troca de óleo deverão ter re-
vestimento impermeável, com sistema de drenagem 
independente da drenagem pluvial ou de águas servi-
das, para escoamento das águas residuais, as quais 
deverão fluir por caixas separadoras de resíduos de 
combustíveis antes da deposição na rede de esgoto, 
em conformidade com as resoluções do Conama.

Art. 9° A limpeza das caixas separadoras e o envio 
de laudo químico comprobatório da qualidade da água 
lançada na rede pública de águas pluviais para o órgão 
ambiental, serão realizados com periodicidade máxi-
ma prevista no Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos da Construção Civil e Demolição – PGRCCD.

Art. 10. As disposições constantes dos artigos 
7º, 8º e 9º também são aplicáveis, no que couber, aos 
postos de lavagem e ou lubrificação de veículos auto-
motores de qualquer natureza.

Art. 11. As medições de volume dos tanques sub-
terrâneos de combustíveis deverão ser executadas por 
meio de régua calibrada, própria para este fim, apare-
lhos de controle de nível ou outro dispositivo equiva-
lente aprovado pelo órgão normalizador.

Art. 12. Os Postos Revendedores de combustíveis 
farão o controle de inventário de cada tanque, ficando 
o órgão ambiental autorizado a requerer os livros para 
fins de fiscalização.

Art. 13. Todos os tanques subterrâneos e suas 
tubulações deverão ser testados quanto à sua estan-
queidade, segundo as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT.

Art. 14. É obrigatória a instalação, nos Postos 
Revendedores, de pelo menos três poços de monito-
ramento de qualidade da água do lençol freático, cuja 
manipulação ficará exclusivamente a cargo do órgão 
ambiental competente.

Art. 15. Poderão ser realizadas análises de amos-
tras de água coletadas dos poços de monitoramento, 
da saída do sistema de retenção de óleos e graxas e 
do sistema de tratamento de águas residuais existentes 
nos postos de abastecimento e congêneres, quando 
assim convier ao órgão ambiental competente.

Art. 16. Compete ao órgão ambiental licenciador, 
no âmbito de suas competências, fiscalizar os empre-
endimentos de que trata esta Lei.

Art. 17. Em caso de acidente ou vazamento que 
coloque em risco as pessoas ou o meio ambiente, os 
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proprietários, arrendatários ou responsáveis pelo esta-
belecimento, pelos equipamentos, ou pelos sistemas, 
bem como os fornecedores de combustível que abas-
tecem ou tenham abastecido a unidade, responderão 
subsidiariamente pela adoção de medidas para o con-
trole da situação emergencial e para o saneamento 
das áreas impactadas, de acordo com as exigências 
formuladas pelo órgão ambiental licenciador.

§ 1º A responsabilidade subsidiária disposta no 
caput deste artigo será aplicável aos fornecedores de 
combustível somente quando estes tenham disponi-
bilizado os tanques de armazenamento aos postos de 
revenda ou abastecimento. 

§ 2º A ocorrência de qualquer acidente ou va-
zamento deverá ser comunicada imediatamente ao 
órgão ambiental competente após a constatação ou 
conhecimento do fato, pelos responsáveis pelo esta-
belecimento e pelos equipamentos e sistemas.

§ 3º Os responsáveis pelo estabelecimento e pe-
los equipamentos e sistemas, independentemente da 
comunicação da ocorrência de acidentes ou vazamen-
tos, deverão adotar as medidas emergenciais reque-
ridas pelo acidente ou vazamento, para minimizar os 
riscos e os impactos às pessoas e ao meio ambiente.

§ 4º Responderão pela reparação dos danos 
oriundos de acidentes ou vazamentos de combustíveis, 
os proprietários, arrendatários ou responsáveis pelo 
estabelecimento e pelos equipamentos e sistemas, 
desde a época da ocorrência. 

Art. 18. Os proprietários dos estabelecimentos 
e dos equipamentos e sistemas deverão promover o 
treinamento de seus funcionários sobre medidas para 
a prevenção de acidentes e para o controle de situa-
ções de emergência.

Art. 19. Os tanques subterrâneos que apresenta-
rem vazamento deverão ser removidos após sua des-
gaseificação e limpeza e dispostos de acordo com as 
exigências do órgão ambiental competente.

Parágrafo único. Comprovada a impossibilidade 
técnica da remoção de que trata o parágrafo anterior, 
os tanques subterrâneos deverão ser desgaseificados, 
limpos, preenchidos com material inerte e lacrados.

Art. 20. O não cumprimento do disposto nesta 
Lei sujeitará os infratores às sanções previstas na Lei 
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, de de 2012. – Deputado Heu-
ler Cruvinel, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime-

mente, o Projeto de Lei nº 866/2011, com Substitu-
tivo, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Heuler Cruvinel. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Leopoldo Meyer e Mauro Mariani, Vice-Presi-

dentes; Adrian, Flaviano Melo, Heuler Cruvinel, João 
Arruda, João Pizzolatti, Marco Tebaldi, Nelson Marque-
zelli, Paulo Ferreira, Rosane Ferreira, Edinho Araújo 
e William Dib. 

Sala da Comissão, 11 de julho de 2012. – Depu-
tado Domingos Neto, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 919-A, DE 2011 
(Do Sr. Reguffe)

Acrescenta o § 2º ao art. 31 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para 
dispor sobre a obrigatoriedade de se in-
formar o valor total a ser pago pelos con-
sumidores nas compras parceladas de 
produtos ou serviços, bem como nos em-
préstimos e financiamentos bancários; 
tendo parecer da Comissão de Defesa 
do Consumidor, pela aprovação deste e 
das emendas apresentadas ao projeto e 
ao substitutivo, com Substitutivo (relator: 
DEP. CÉSAR HALUM).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao § 2º do art. 31 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, modificado 
pelo art. 1º do Projeto:

“Art. 31.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º Nas compras parceladas de produ-

tos ou serviços, bem como nos empréstimos 
e financiamentos bancários, fica obrigatória a 
explicitação do seu preço para venda à vista 
e a prazo, as respectivas taxas de juros, tari-
fas, taxas, comissões e todos os impostos e 
custos incidentes na operação, além do Custo 
Efetivo Total.” (NR)

Justificação

O Custo Efetivo Total – CET é um instrumento 
desenvolvido pelo Banco Central que está à disposi-
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ção dos consumidores e que serve para uma efetiva 
comparação entre as ofertas apresentadas que lhes 
são apresentadas.

O CET embute todos os custos inerentes em uma 
operação que envolve a outorga de crédito, por isso 
é uma valiosa ferramenta de educação financeira ao 
possibilitar ao consumidor buscar aquele que se mos-
tre mais vantajoso.

Também é necessário que o consumidor tenha 
acesso ao maior número possível de informações so-
bre os encargos incidentes na aquisição de um pro-
duto ou serviço para que se desenvolva o conceito de 
compra consciente. 

Diante do exposto, apresentamos a presente 
emenda com vistas a aumentar a transparência das 
informações que o consumidor merece conhecer. 

Sala da Comissão, 1º de junho de 2011. – Depu-
tado Júlio Delgado, PSB/MG.

I – Relatório

O Projeto de Lei em questão altera o Código de 
Defesa do Consumidor para estabelecer a obrigatorie-
dade de apresentação das informações que estipula na 
aquisição de produtos e serviços, inclusive mediante 
financiamento. 

Além da presente Comissão, a proposição será 
analisada também pela Comissão de Finanças e Tri-
butação (mérito) e pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (art. 54 do RICD). 

Durante o prazo regimental, foi sugerida uma 
emenda pelo Deputado Júlio Delgado. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

Vem em boa hora o projeto de lei em epigrafe que 
tem por escopo ampliar o rol de informações ao consu-
midor no momento de adquirir um produto ou serviço.

Conforme bem argumenta o ilustre Deputado 
Reguffe, autor da proposição, “sabemos que, diante 
das várias condições de pagamento oferecidas pelos 
fornecedores na tentativa de se vender algum bem 
ou serviço, o que mais importa ao consumidor, que 
é quanto ele irá gastar nesta compra, acaba por ficar 
obscuro e impreciso, causando incertezas e confusões 
na mente do consumidor acerca do seu valor total. Isso 
também se aplica aos empréstimos e financiamentos 
bancários que, ao contraí-los, nunca se sabe ao certo 
quanto pagará ao final de sua quitação.”

Por isso não há como reconhecer a importância 
da proposta e apoiá-la.

No caso das instituições financeiras a determina-
ção imposta pelo projeto já se faz presente por meio 
da Resolução nº 3517, de 6 de dezembro de 2007, ao 

estabelecer que as instituições financeiras previamente 
à contratação de operações de crédito e de arrenda-
mento mercantil financeiro, com pessoas naturais e com 
microempresas e empresas de pequeno porte, deve-
rão informar o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

O CET deve ser calculado considerando os fluxos 
referentes às liberações e aos pagamentos previstos, 
incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tri-
butos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do 
cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços 
de terceiros, inclusive quando essas despesas forem 
objeto de financiamento.

No intuito de aprimorar a matéria entendemos re-
levante ampliar o rol de informações que devem ser da-
das ao consumidor quando da utilização de empréstimo 
e financiamentos. Esse é o propósito da Emenda nº 1 
proposta nesta Comissão, que conta com nosso apoio.

Entendemos que o Custo Efetivo Total é um parâ-
metro importante que subsidia o consumidor na com-
paração das ofertas, de modo a optar por aquela que 
melhor se apresente a partir de sua realidade financeira.

Do mesmo modo, é preciso explicitar as hipóte-
ses em que há contratos com indexador pós-fixado, 
uma vez que, nesses casos, não há possibilidade de 
prestar as informações antecipadamente. 

Também há casos de comissões e outros encar-
gos que são omitidos do consumidor, de modo que 
sugerimos emenda visando explicitá-los.

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 111, de 2011, e da Emenda nº 1 
proposta nesta Comissão, nos termos do substitutivo 
que oferecemos.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2011. – Depu-
tado César Halum, Relator.

1° SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 919, DE 2011

Acrescenta o § 2º ao art. 31 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, para dis-
por sobre a obrigatoriedade de se informar 
o valor total a ser pago pelos consumido-
res nas compras parceladas de produtos 
ou serviços, bem como nos empréstimos 
e financiamentos bancários.

“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de setem-

bro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo 2º:

§ 2º Nas compras parceladas de produtos ou 
serviços, bem como nos empréstimos e financiamen-
tos bancários, fica obrigatória a explicitação do seu 
preço para venda à vista e parcelado, as respectivas 
taxas de juros, tarifas, taxas, comissões, todos os 
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impostos e custos incidentes na operação, além do 
Custo Efetivo Total e despesas cartoriais, se houver.

§ 3º Nos contratos com indexador pós-fixado, a 
apresentação de que trata o parágrafo anterior deverá 
ser feita pelos valores nominais informando-se o inde-
xador a ser contratualmente aplicado.” (NR)

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

Sala da Comissão, 26 de abril de 2012. – Depu-
tado César Halum, Relator.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01, DE 2012

Dê-se ao § 2º do art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, proposto pelo art. 1º do substitutivo 
do relator a seguinte redação:

§ 2º No fornecimento de produtos ou 
serviços que envolva outorga de crédito ou 
concessão de financiamento ao consumidor, o 
fornecedor deverá informar previamente: valor 
total a pagar, com e sem financiamento; pre-
ço do produto ou serviço; juros de mora; taxa 
efetiva anual de juros; acréscimos legais pre-
vistos; número e periodicidade das prestações.

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

Justificação

A iniciativa do projeto de lei é de grande rele-
vância no sentido de trazer efetividade ao princípio da 
transparência e ao dever de informar, o qual determina 
que o fornecedor tem o dever de oferecer informações 
corretas, claras, precisas, ostensivas, e em língua por-
tuguesa, sobre, dentre outras características do produto 
ou serviço, o preço. 

Contudo, há que se observar, que o tema abor-
dado pelo Projeto em questão já é tratado de forma 
específica pela legislação vigente, sendo suficiente 
para tutelar o direito à informação e preservar o equi-
líbrio das relações de consumo, objetivo do Projeto. 

Nesse sentido, além do disposto no Código 
de Defesa do Consumidor, tem-se a Resolução n° 
3.517 do BACEN que determina o dever de forne-
cer informação e providenciar a divulgação do custo 
efetivo total correspondente a todos os encargos e 
despesas de operações de crédito e de arrendamen-
to mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a 
pessoas físicas.

Assim, apresentamos a presente emenda a fim de 
compatibilizar o texto do substitutivo com a legislação 
em vigor, sob pena de ser considerado injurídico. O pro-
pósito é eliminar as eventuais contradições e dúvidas 
que possam ensejar o não cumprimento das normas. 

Sala da Comissão, 5 de maio de 2012. – Depu-
tado Ricardo Izar, PSD/SP.

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 02, DE 2012

Dê-se a seguinte redação ao substitutivo do re-
lator:

“O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de setem-

bro de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos, convertendo-se o atual parágrafo único 
em § 1º: 

Art. 31.  ..................................................
§ 1º As informações de que trata este 

artigo, nos produtos refrigerados oferecidos 
ao consumidor, serão gravadas de forma in-
delével.

§ 2º Nas compras parceladas de produ-
tos ou serviços, bem como nos empréstimos 
e financiamentos bancários, fica obrigatória a 
apresentação do valor total a ser pago ao final, 
as respectivas taxas de juros, comissões, todos 
os impostos e custos incidentes na operação, 
além do Custo Efetivo Total e despesas carto-
riais, se houver. 

§ 3º Nos contratos com indexador pós-
-fixado, a apresentação de que trata o pará-
grafo anterior deverá ser feita pelos valores 
nominais informando-se o indexador a ser 
contratualmente aplicado.

§ 4º Para efeitos no disposto neste ar-
tigo, o pagamento com o cartão de crédito é 
considerado pagamento à vista, sendo veda-
do ao estabelecimento credenciado impor ao 
consumidor portador de cartão de crédito ou 
débito condições ou preços diferenciados dos 
preços à vista ou lhe oferecer descontos ou 
outras vantagens, impondo-lhe como condição 
que o pagamento seja efetuado em dinheiro 
ou cheque.” (NR)

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

Justificação

Esta Comissão de Defesa do Consumidor já fir-
mou posição contra campanhas que visam instituir uma 
sistemática denominada regra do sobre-preço para os 
consumidores portadores de cartão de crédito. Esse 
procedimento faz com que o consumidor que use cartão 
como meio de pagamento, pague mais caro por suas 
compras em relação aos consumidores que optarem 
pelas demais formas de pagamento.

Essa campanha não pode prosperar. O interesse 
em desestimular o uso do cartão de crédito não traz 
nenhum ganho para a sociedade, nem para os pró-
prios empresários uma vez que, além de reduzirem 
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seu potencial de vendas, aumentam o risco da opera-
ção tendo em vista que os custos com devolução de 
cheques é significativamente superior.

Além disso, as empresas de cartão de crédito são 
obrigadas a informarem à Receita Federal as opera-
ções realizadas, de modo que esse meio de pagamento 
serve de instrumento fiscalizatório. Sobre essa questão 
o jornal Correio Braziliense noticiou (15/07/09) “Varejo 
dá calote de R$ 200 milhões em impostos: O valor foi 
identificado na análise das faturas de cartões e reve-
lou que os comerciantes driblaram a Receita na hora 
de recolher o ICMS”. Segundo o jornal, “o Governo do 
Distrito Federal levou um calote de R$ 200 milhões de 
17 mil empresas varejistas em um ano. O valor corres-
ponde a 55% da arrecadação mensal total de ICMS. 
Para descobrir a cifra, a Subsecretaria de Receita cru-
zou dados fornecidos por lojistas desde julho de 2008 
com informações coletadas das operadoras de cartões 
de crédito e das secretarias de Receita de outras uni-
dades da Federação”. Como se vê, o desestímulo ao 
uso do cartão traz também implicações fiscais.

Os Procons são contrários a essa proposta. Sob 
o argumento de que concederão descontos para os 
consumidores que utilizam outra forma de pagamento, 
alguns empresários pretendem desestimular o uso do 
cartão. É importante lembrar que decisão de aceitar 
ou não cartão de crédito é do próprio comerciante. Se 
aceita, não pode discriminar os clientes exigindo-lhe 
preço diferente dos demais consumidores. 

O Procon-DF, por exemplo, entende ser a medida 
prejudicial ao consumidor. Para o órgão “o pagamento 
realizado através do cartão afasta o risco de prejuízo 
para o comerciante, não há inadimplência. A taxa que 
as administradoras cobram é referente, justamente, 
ao fato de que se o cidadão deixa de pagar, ela é que 
arca com o custo”.

O mesmo posicionamento é adotado pela Pró-
-Teste, maior entidade da América Latina de defesa 
dos interesses dos consumidores.

A entidade conclui que a proposta é abusiva: “Não 
se sustenta o argumento de que o preço cairá para 
quem paga à vista. Seria um retrocesso inaceitável. 
´Veremos o preço subir para quem usa cartão, e não 
diminuir para quem paga à vista´”.

Por esse e por outros motivos é que, desde 2004, 
há uma Nota Técnica do Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor (DPDC) condenando a prática 
da diferenciação de preços.

Por todo o exposto, para deixar inequívoca a 
proteção dos interesses desses consumidores, apre-
sentamos a presente emenda. 

Sala da Comissão, 10 de maio de 2012. – Depu-
tado José Carlos Araújo, PSD/BA.

PARECER ÀS EMENDAS  
APRESENTADAS AO SUBSTITUTIVO

I – Relatório

O Projeto de Lei em questão altera o Código de 
Defesa do Consumidor para estabelecer a obrigatorie-
dade de apresentação das informações que estipula na 
aquisição de produtos e serviços, inclusive mediante 
financiamento. 

Além da presente Comissão, a proposição será 
analisada também pela Comissão de Finanças e Tri-
butação (mérito) e pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (art. 54 do RICD). 

Durante o prazo regimental, foi proposta emenda 
pelo ilustre Deputado Júlio Delgado. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

Vem em boa hora o projeto de lei em epigrafe que 
tem por escopo ampliar o rol de informações ao consu-
midor no momento de adquirir um produto ou serviço.

Conforme bem argumenta o ilustre Deputado 
Reguffe, autor da proposição, “sabemos que, diante 
das várias condições de pagamento oferecidas pelos 
fornecedores na tentativa de se vender algum bem 
ou serviço, o que mais importa ao consumidor, que 
é quanto ele irá gastar nesta compra, acaba por ficar 
obscuro e impreciso, causando incertezas e confusões 
na mente do consumidor acerca do seu valor total...”. 

Por isso não há como não reconhecer a impor-
tância da proposta e apoiá-la.

No intuito de aprimorar as relações comerciais 
entendemos relevante ampliar ao máximo o rol de infor-
mações que devem ser dadas ao consumidor quando da 
aquisição de bem ou serviço mediante financiamento.

Por isso, oferecemos substitutivo que visa, en-
tre outras mudanças, explicitar as hipóteses em que 
há contratos com indexador pós-fixado, uma vez que, 
nesses casos, não há possibilidade de prestar as in-
formações antecipadamente. 

Durante o prazo regimental, foram propostas duas 
emendas ao texto substitutivo que oferecemos. A primei-
ra delas, de iniciativa do ilustre Deputado Ricardo Izar, 
chama a nossa atenção para a redação dada ao § 2º 
do art. 31, uma vez que a mesma conflita com norma 
específica da legislação em vigor, qual seja a Resolução 
n° 3.517 do Conselho Monetário Nacional. A observa-
ção é pertinente. No caso das instituições financeiras 
a determinação imposta pelo projeto já se faz presen-
te por meio da Resolução nº 3.517, de 6 de dezembro 
de 2007 (alterada pela Resolução nº 3.909, de 30 de 
setembro de 2010), ao estabelecer que as instituições 
financeiras previamente à contratação de operações 
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de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, com 
pessoas naturais e com microempresas e empresas de 
pequeno porte, deverão informar o Custo Efetivo Total 
(CET) da operação. Nesse aspecto, poderia esse ponto 
ser considerado injurídico, pois colide com norma em 
vigor, de competência exclusiva do Conselho Monetá-
rio Nacional. O Deputado, por sua vez, sugere redação 
que estanca o problema e não traz nenhum prejuízo ao 
objetivo da matéria. Desde 2007 as instituições finan-
ceiras já prestam as informações exigidas no Projeto. 

Segundo as normas editadas pelo Conselho Mo-
netário Nacional as instituições financeiras são obriga-
das as divulgar, inclusive em campanhas publicitárias, 
o Custo Efetivo Total (CET) correspondente a todos os 
encargos e despesas de operação de crédito, incluin-
do taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, 
tarifas, seguros e outras despesas cobradas do clien-
te, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de 
terceiros. O mesmo não é feito pelas demais empresas 
comerciais. Nosso propósito é, portanto, estender a 
essas empresas tal obrigação.

Quanto a Emenda nº 2, de autoria do nobre José 
Carlos Araújo, resgata decisão dessa Comissão de De-
fesa do Consumidor e que também é consubstanciada 
pelos órgãos de defesa do consumidor, Procons, pela 
Pró-Teste e pelo Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor do Ministério da Justiça no que se re-
fere à vedação de cobrança de preços diferenciados 
dos consumidores quando estes adquirem produtos e 
serviços por intermédio de cartão de crédito ou débito. 

Segundo o autor, a inclusão é necessária para 
coibir a prática de alguns empresários que buscam 
desestimular o uso do cartão de crédito e de débito, 
em flagrante prejuízo para os portadores desses meios 
de pagamento. Sob o argumento de oferecer descon-
to para os consumidores que não optam pelo uso de 
cartão, esses empresários na verdade não repassam 
ao consumidor os ganhos com a redução de custos.

Sobre essa conduta, argumenta o autor da Emen-
da que a Pró-Teste, maior entidade da América Latina 
de defesa dos interesses dos consumidores, a respeito 
dessa investida de alguns empresários contra os con-
sumidores entende ser a prática abusiva, conforme 
sua conclusão:

“Não se sustenta o argumento de que o 
preço cairá para quem paga à vista. Seria um 
retrocesso inaceitável. ´Veremos o preço su-
bir para quem usa cartão, e não diminuir para 
quem paga à vista´”.

Além disso, esclarece que a campanha para de-
sestimular o uso do cartão visa driblar os órgãos tribu-
tários, uma vez que as empresas de cartão de crédito 

informam aos Fiscos Estadual e Federal o volume de 
operações realizadas por estabelecimento. Menciona 
também o autor da Emenda que esse cruzamento de 
informações permitiu ao Governo do Distrito Federal, 
por exemplo, constatar a sonegação de R$ 200 mi-
lhões em ICMS. 

Por todos esses argumentos, entendemos que a 
Emenda nº 2também merece acolhida.

Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 919, de 2011, da Emenda nº 1 
oferecida ao projeto original e das Emendas nºs 1 e 2 
apresentadas ao substitutivo, nos termos do substitu-
tivo que oferecemos.

Sala da Comissão, 25 de maio de 2012. – Depu-
tado César Halum, Relator.

2º SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI Nº 919, DE 2011

Nova Ementa: “Acrescenta o § 2º ao 
art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, para dispor sobre a obrigatoriedade 
de se informar o valor total a ser pago pelos 
consumidores nas compras parceladas de 
produtos ou serviços, bem como demais 
encargos existentes”.

“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de setem-

bro de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos:

§ 2º No fornecimento de produtos ou serviços que 
envolva outorga de crédito ou concessão de financia-
mento ao consumidor, o fornecedor deverá informar 
previamente: preço individualizado de cada produto 
ou serviço; número e periodicidade das parcelas; valor 
total a pagar, com e sem financiamento; taxa efetiva 
anual de juros; tarifas incidentes sobre a operação e 
acréscimos legais previstos.

§ 3º Nos contratos com indexador pós-fixado, a 
apresentação de que trata o parágrafo anterior deverá 
ser feita pelos valores nominais informando-se o inde-
xador a ser contratualmente aplicado.

§ 4º O pagamento com o cartão de crédito é 
considerado pagamento à vista, sendo vedado ao 
estabelecimento credenciado exigir do consumidor 
portador de cartão de crédito ou débito condições ou 
preços diferenciados dos preços à vista ou lhe oferecer 
eventuais descontos ou outras supostas vantagens, 
impondo-lhe como condição que o pagamento seja 
efetuado por outro meio de pagamento.” (NR)

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

Sala da Comissão, 25 de maio de 2012. – Depu-
tado César Halum, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião extraordinária realizada hoje, aprovou, com Substi-
tutivo, o Projeto de Lei nº 919/2011, a Emenda nº 1/2011 
da CDC e as emendas n.ºs 01 e 02/12, apresentadas 
ao substitutivo nos termos do Parecer do Relator, De-
putado César Halum. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados José 
Chaves – Presidente; Eros Biondini, Wolney Queiroz e 
Eli Correa Filho – Vice-Presidentes; Carlos Sampaio, 
Chico Lopes, Filipe Pereira, Iracema Portella, José 
Carlos Araújo, Lauriete, Paulo Pimenta, Reguffe, Ri-
cardo Izar, Roberto Teixeira, Aureo, César Halum e 
Dimas Ramalho. 

Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. – Depu-
tado José Chaves, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.009-A, DE 2011 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Altera o art. 1584, § 2º, e o art. 1585 
do Código Civil Brasileiro, visando maior 
clareza sobre a real intenção do legislador 
quando da criação da Guarda Compartilha-
da; tendo parecer da Comissão de Seguri-
dade Social e Família, pela aprovação, com 
substitutivo (relator: DEP. DR. ROSINHA).

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (mérito e art. 54, RICD). 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

Através da presente Proposição, o ilustre De-
putado Arnaldo Faria de Sá pretende estatuir lei que 
esclareça o real sentido da expressão “sempre que 
possível”, quando o magistrado for deferir a guarda 
compartilhada aos pais.

Alega em defesa de sua tese, dentre outros ar-
gumentos, que:

“...Ocorre que alguns magistrados e 
membros do ministério público, têm interpre-
tado a expressão “sempre que possível” exis-
tente no inciso em pauta, como “sempre os 
genitores se relacionem bem”. Ora nobres 
parlamentares, caso os genitores, efetivamen-
te se relacionassem bem, não haveria motivo 
para o final da vida em comum, e ainda, para 
uma situação de acordo, não haveria qualquer 
necessidade da criação de lei, vez que o Có-

digo Civil em vigor a época da elaboração da 
lei já permitia tal acordo. Portanto, ao seguir 
tal pensamento, totalmente equivocado, teria 
o Congresso Nacional apenas e tão somente 
desperdiçado o tempo e dinheiro público com 
a elaboração de tal dispositivo legal, o que 
sabemos, não ser verdade...”

A esta Comissão de Seguridade Social e Família 
compete analisar o mérito da proposta (art. 24, II do 
Regimento Interno).

Não foram apresentadas emendas, no prazo 
regimental.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Louvável a intenção do ilustre autor do presente 
Projeto de Lei, pois muito embora exista avanço jurídi-
co com a promulgação da Lei nº 11.698, de 13.06.08, 
que modificou os dispositivos legais sobre a guarda 
constantes no Código Civil e instituiu a guarda com-
partilhada no Brasil e ofereceu-lhe a preferência legal 
em caso de divergência entre os genitores, ainda se 
vê resistência à aplicação dessa espécie de guarda. 
Ainda é dito que a guarda compartilhada só tem cabi-
mento na hipótese de acordo entre pai e mãe no seu 
estabelecimento, mas essa não é a mens legis.

A guarda compartilhada deve ser efetivamente 
aplicada em nosso país, mesmo sem o consenso dos 
pais a respeito da estipulação dessa modalidade de 
guarda, em razão dos benefícios que traz aos filhos 
cujos genitores não mais coabitam ou mesmo cujos 
genitores nunca coabitaram, ou seja, àqueles filhos 
que não têm pai e mãe morando sob o mesmo teto.

A guarda ou custódia dos filhos é parte integran-
te do poder familiar e, como tal, deve ser mantida ao 
pai e à mãe após a dissolução da sociedade conjugal 
ou da união estável, sempre que estes estiverem em 
condições de exercerem o poder familiar, conforme 
previsto no artigo 1.634 do nosso Código Civil.

Dessa forma, a guarda dos filhos somente pode 
ser subtraída de um dos genitores caso o mesmo te-
nha sido expropriado do exercício do poder familiar, 
por meio de sentença da qual não cabe mais recurso, 
nos termos dos artigos 1.635 a 1.638 do Código Civil.

Em 18 de agosto de 2008 entrou em vigor a Lei 
11.698 – originada no Congresso Nacional e sancio-
nada pelo Presidente da República em 13 de junho de 
2008 – que institui a Guarda Compartilhada no Brasil, 
determinando que:

“Quando não houver acordo entre pai e 
mãe quanto à guarda dos filhos, será aplicada, 
sempre que possível, a guarda compartilhada”.
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Antes, quando os pais se separavam, a guarda 
dos filhos menores deveria ser atribuída unilateralmente 
ao genitor com melhores condições, reduzindo o outro 
genitor a visitante de seus próprios filhos.

Assim, a guarda unilateral, por estabelecer uma 
separação injustificada e uma redução do convívio 
entre genitor e filho vem, em muitos casos, causando 
grande sofrimento para ambos e graves danos para a 
formação da personalidade dos filhos, especialmente 
os em idade tenra.

Lembremos, ainda, que a guarda unilateral possi-
bilita que ao genitor que a detém promover a alienação 
parental, prática já condenada por esta casa e pelo 
Senado quando da aprovação do PL 4.053/08, que 
resultou na promulgação da Lei da Alienação Parental.

Adicionalmente, a guarda unilateral acarreta, com 
frequência, a errônea interpretação que o genitor que 
não detém a guarda dos filhos também está destituído 
de seu Poder Familiar, o que contraria expressamente 
os artigos, dentre outros, 1.634, 1.689, 1.690, 1.691, 
1.692 e 1.693 do Código Civil e ainda o artigo 8° do 
Código de Processo Civil.

Em outras palavras, a despeito das diversas pre-
visões legais em sentido contrário, a responsabilidade 
pelo menor e das decisões a ele inerentes acaba re-
caindo apenas sobre o genitor que detém sua guarda 
física, excluindo-se indevidamente o genitor não guar-
dião da vida da criança.

A Guarda Compartilhada é, então, “a responsabi-
lização conjunta e o exercício de direitos e deveres do 
pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concer-
nentes ao poder familiar dos filhos comuns”, inclusive 
o direito de participar da criação cotidiana dos filhos.

O exercício conjunto dos direitos e deveres in-
clui o direito e o dever de ter o filho em sua guarda 
e companhia. Por isso, a inclusão da convivência da 
criança de forma estreita com os dois genitores faz 
parte da guarda compartilhada. Afinal, como um ge-
nitor vai educar e criar o seu filho sem estar próximo 
dele cotidianamente?

Ou seja, o convívio e o contato com os lares ma-
terno e paterno devem ser equânimes, possibilitando à 
criança receber o amor, a herança cultural, a educação 
e o carinho de ambos os genitores de forma equilibrada.

Afinal, a psicologia moderna atesta que a presen-
ça de pai e de mãe na criação dos filhos é igualmente 
importante para a formação da personalidade deles. 
Visitas esporádicas são comprovadamente insuficien-
tes para manter vínculos parentais plenos e saudáveis.

É direito das crianças ter pai e mãe presentes 
cotidianamente em sua criação e a participação ativa 
de ambos em todas as decisões relevantes. Um geni-
tor que não respeita esse direito de seus filhos, crian-

do dificuldades para que o outro genitor exerça sua 
parentalidade, tem maturidade para exercer a guarda 
unilateral?

Quando os dois genitores desejam e têm condi-
ções de seguir criando seus filhos após a separação, 
em geral como faziam antes dela, a guarda comparti-
lhada é o melhor sistema para as crianças. Os genito-
res que amam seus filhos têm a responsabilidade de 
se entenderem nesse sentido.

Para induzir o ex-casal à responsabilidade, o 
magistrado não deve, jamais, “premiar” com a guarda 
unilateral o genitor que resiste a entender-se com o 
outro acerca dos filhos.

Para efetivamente promover o bem das crianças 
– com a paz e o entendimento entre pai e mãe – o ma-
gistrado precisa premiar a busca de entendimento, e 
não acolher o pleito do genitor que fomente o litígio.

Não há Paz sem Justiça. A guarda unilateral, 
quando priva da criação dos filhos um genitor capaz 
e interessado em exercer sua parentalidade, estabe-
lece uma injustiça que perpetuará o ressentimento e 
o conflito entre o ex-casal e trará graves danos para a 
formação da personalidade dessas crianças.

Por outro lado, com a determinação judicial de 
um sistema justo e equilibrado de convivência, bem 
como o respeito aos dispositivos legais que já existem 
e determinam o exercício conjunto do Poder Familiar, 
eventuais ressentimentos inerentes à separação dos 
genitores tendem a serem superados com o tempo.

Assim, a Guarda Compartilhada estabelece justiça 
para pais e filhos, assegurando o direito das crianças 
de serem criadas pelo amor e pela sabedoria de mãe 
e de pai, mesmo após a separação, que deve se res-
tringir ao casal e nunca se estender aos filhos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
estabelece que:

Art. 21. O pátrio poder será exercido, 
em igualdade de condições, pelo pai e pela 
mãe, na forma do que dispuser a legislação 
civil, assegurado a qualquer deles o direito 
de, em caso de discordância, recorrer à auto‑
ridade judiciária competente para a solução 
da divergência.

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de 
sustento, guarda e educação dos filhos me‑
nores, cabendo‑lhes ainda, no interesse des‑
tes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 
determinações judiciais.

Em se pensando no bem da criança, na formação 
de sua personalidade, o que mais importa é o convívio 
equilibrado com os dois genitores.



Agosto de 2012 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 27839 

É necessário haver acordo entre os pais sobre a 
Guarda Compartilhada? Não. A Lei foi concebida es-
sencialmente para induzir e respaldar a Guarda Com-
partilhada quando não houver acordo, desde que am-
bos tenham vontade e condições de exercer a guarda. 
Esse é o ponto mais importante da nova Lei. Se não 
quiserem, pai e mãe não precisam ser amigos após a 
separação – embora isso seja desejável. Precisam, sim, 
ter maturidade e responsabilidade ao tratar do interesse 
dos filhos, para cuja formação da personalidade pai e 
mãe presentes são igualmente importantes. O Poder 
Judiciário precisa abrir os olhos para isso.

Quando não há acordo e o Poder Judiciário de-
cide pela guarda unilateral para “afastar a criança do 
conflito”, ela termina por perpetuar o ressentimento 
e o conflito entre os ex-cônjuges e sinalizar para a 
criança que um de seus pais – referência central à 
sua formação – foi “derrotado” pelo outro e esvaziado 
de poder parental, com graves danos à formação psi-
cológica da criança.

Dessa forma, a guarda unilateral imputa um dano 
permanente à criança: a troca de um pai ou uma mãe 
por um “visitante”, dano, esse, bem mais grave do 
que o eventual convívio com algum conflito durante 
algum tempo.

A Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy 
Andrighi, em decisão sobre guarda compartilhada 
afirma que:

“a drástica fórmula de imposição judicial 
das atribuições de cada um dos pais, e o pe‑
ríodo de convivência da criança sob guarda 
compartilhada, quando não houver consenso, 
é medida extrema, porém necessária à imple‑
mentação dessa nova visão”.

Também considerou que não ficou caracterizada 
a guarda alternada porque, na guarda compartilhada, 
mesmo que a custódia física esteja alternadamente 
com pai e mãe, os dois têm autoridade legal sobre o 
menor o tempo todo.

A Ministra afirmou ainda que “a guarda com-
partilhada deve ser tida como regra, e a custódia 
física conjunta, sempre que possível, como sua efe-
tiva expressão”. Detalhes como localização das re-
sidências, capacidade financeira, disponibilidade de 
tempo e rotinas do menor, de acordo com a ministra, 
devem ser levados em conta nas definições sobre a 
custódia física. Segundo a decisão do Superior Tri-
bunal de Justiça:

“Conclui‑se, assim, que a guarda compar‑
tilhada é o ideal a ser buscado no exercício do 
Poder Familiar entre pais separados, mesmo 
que demandem deles reestruturações, conces‑

sões e adequações diversas, para que seus 
filhos possam usufruir, durante sua formação, 
do ideal psicológico de duplo referencial.”

Finalmente, embora o artigo 1.583 de nosso 
Código Civil determine, em seu § 3º, que “a guarda 
unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a 
supervisionar os interesses dos filhos,” é comum obser-
varmos nos tribunais pátrios que o pai ou a mãe que 
não detenha a guarda, ao tentar cumprir sua obrigação 
prevista neste artigo por meio de ações judiciais pedin-
do informações ou prestação de contas, se defronte 
com o arquivamento de seu pleito sob a alegação de 
“falta de interesse em agir”.

Ora, “falta de interesse de agir”? É no legítimo 
interesse de agir, exercendo na plenitude o seu Poder 
Familiar, que o genitor não guardião ingressa em juízo 
pedindo explicações a respeito do filho sobre o qual 
possui responsabilidade.

No concernente ao Projeto de Lei em tela, pode-
mos afirmar que a matéria proposta é oportuna e con-
veniente, pois vem colocar um basta às divergências 
jurisprudenciais sobre o que seja “sempre que possível 
será aplicada a guarda compartilhada”, embora mere-
ça reparos de natureza redacional e de consonância 
com a Lei Complementar 95/98.

Além do mais há proibição constitucional impe-
dindo a vinculação do salário mínimo para qualquer 
fim (art. 7º, IV), o que contraria o disposto no art. 1º 
do PL, ao modificar o § 3º do Código Civil. Assim, es-
tabeleceremos pena de natureza pecuniária, mas não 
em salário mínimo.

Nestes termos é que propomos um Substitutivo 
ao final.

Nosso voto é, portanto, pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 1.009, de 2011, na forma do Substitutivo 
em anexo.

 Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Depu-
tado Dr. Rosinha, Relator.

1º SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI No 1.009, DE 2011

Dispõe sobre a guarda compartilhada.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei esclarece o real sentido da guarda 

compartilhada, modificando os artigos 1.583, 1.584, 
1.585 e 1.634 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil.

Art. 2º A Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – 
Código Civil – passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1.583:  ...........................................
§ 1º  .......................................................
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§ 2º Na guarda compartilhada, o tempo 
de custódia física dos filhos deve ser dividido 
de forma equilibrada com mãe e pai, sempre 
tendo em vista as condições fáticas e os inte-
resses dos filhos.

§ 3º Na guarda compartilhada, a cidade 
considerada base de moradia dos filhos será 
aquela que melhor atender aos interesses 
dos filhos.

§ 4º A guarda unilateral obriga o pai ou 
a mãe que não a detenha a supervisionar os 
interesses dos filhos. Para possibilitar tal su-
pervisão, qualquer dos genitores sempre será 
parte legitima para solicitar informações e/ou 
prestação de contas, objetivas ou subjetivas, 
em assuntos ou situações que direta ou indi-
retamente afetem a saúde física e psicológica 
e a educação de seus filhos.

“Art. 1.584.  ...........................................
§ 2º Quando não houver acordo entre 

a mãe e o pai quanto à guarda do filho, en-
contrando-se ambos os genitores aptos 
a exercer o poder familiar, será aplicada a 
guarda compartilhada, salvo se um dos geni-
tores declarar ao magistrado que não deseja 
a guarda do menor.

§ 3º Para estabelecer as atribuições do 
pai e da mãe e os períodos de convivência 
sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou 
a requerimento do Ministério Público, poderá 
basear-se em orientação técnico-profissional 
ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar 
à divisão equilibrada do tempo com pai e mãe.

§ 4º Qualquer estabelecimento público 
ou privado, é obrigado a prestar informações 
de seus filhos a qualquer dos genitores, sob 
pena de multa de duzentos a quinhentos reais 
por dia pelo não atendimento da solicitação.

§ 5º A alteração não autorizada ou o 
descumprimento imotivado de cláusula de 
guarda, unilateral ou compartilhada, poderá 
implicar a redução de prerrogativas atribuídas 
ao seu detentor.

§ 6º Se o juiz verificar que o filho não 
deve permanecer sob a guarda do pai ou da 
mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele 
compatibilidade com a natureza da medida, 
considerados, de preferência, o grau de pa-
rentesco e as relações de afinidade e afeti-
vidade. (NR)

Art. 1.585. Em sede de medida cautelar 
de separação de corpos, em sede de medida 
cautelar de guarda ou em outra sede de fixa-
ção liminar de guarda, a decisão sobre guarda 
de filhos, mesmo que provisória, será proferida 

preferencialmente após a oitiva de ambas as 
partes perante o juiz, salvo se a proteção aos 
interesses dos filhos exigir a concessão de li-
minar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se 
as disposições do art. 1.584.” (NR)

“Art. 1.634. Compete a ambos os pais, 
qualquer que seja a sua situação conjugal, o 
pleno exercício do Poder Familiar, que con-
siste em:

I – dirigir-lhes a criação e educação;
II – tê-los em sua companhia cotidiana;
III – exercer a guarda unilateral ou com-

partilhada nos termos do artigo 1.584;
IV – conceder-lhes ou negar-lhes con-

sentimento para casarem;
V – conceder-lhes ou negar-lhes consen-

timento para viajarem ao exterior;
VI – conceder-lhes ou negar-lhes consen-

timento para mudarem sua residência perma-
nente para outro município;

VII – nomear-lhes tutor por testamento 
ou documento autêntico, se o outro dos pais 
não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder 
exercer o poder familiar;

VIII – representá-los judicial e extra-judi-
cialmente, até aos dezesseis anos, nos atos 
da vida civil, e assisti-los, após essa idade, 
nos atos em que forem partes, suprindo-lhes 
o consentimento;

IX – reclamá-los de quem ilegalmente 
os detenha;

X – exigir que lhes prestem obediência, 
respeito e os serviços próprios de sua idade 
e condição.”

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

 Sala da Comissão, 24 de abril de 2012. – Depu-
tado Dr. Rosinha, Relator.

I – Complementação de Voto

Na reunião deliberativa desta Comissão, realizada 
no dia 04 de julho de 2012, após a leitura do parecer, 
e visando a melhoria deste Projeto de Lei, consequen-
temente, garantindo com que ele seja bem aplicado, 
sugeri a supressão do Inciso II do Art. 1.634 da Lei 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, no 
art. 2º do substitutivo deste Projeto de Lei, renume-
rando os demais.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 1.009/11, com o novo substitutivo que 
apresento em anexo.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. – Depu-
tado Dr. Rosinha, Relator.
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2º SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI No 1.009, DE 2011

Altera o art. 1584, § 2º, e o art. 1585 do 
Código Civil Brasileiro, visando maior clare-
za sobre a real intenção do legislador quan-
do da criação da Guarda Compartilhada.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei esclarece o real sentido da guarda 

compartilhada, modificando os artigos 1.583, 1.584, 
1.585 e 1.634 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil.

Art. 2º A Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – 
Código Civil – passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1.583:  ...........................................
§ 1º  .......................................................
§ 2º Na guarda compartilhada, o tempo 

de custódia física dos filhos deve ser dividido 
de forma equilibrada com mãe e pai, sempre 
tendo em vista as condições fáticas e os inte-
resses dos filhos.

§ 3º Na guarda compartilhada, a cidade 
considerada base de moradia dos filhos será 
aquela que melhor atender aos interesses 
dos filhos.

§ 4º A guarda unilateral obriga o pai ou 
a mãe que não a detenha a supervisionar os 
interesses dos filhos. Para possibilitar tal su-
pervisão, qualquer dos genitores sempre será 
parte legítima para solicitar informações e/ou 
prestação de contas, objetivas ou subjetivas, 
em assuntos ou situações que direta ou indi-
retamente afetem a saúde física e psicológica 
e a educação de seus filhos.

“Art. 1.584.  ...........................................
§ 2º Quando não houver acordo entre 

a mãe e o pai quanto à guarda do filho, en-
contrando-se ambos os genitores aptos 
a exercer o poder familiar, será aplicada a 
guarda compartilhada, salvo se um dos geni-
tores declarar ao magistrado que não deseja 
a guarda do menor.

§ 3º Para estabelecer as atribuições do 
pai e da mãe e os períodos de convivência 
sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou 
a requerimento do Ministério Público, poderá 
basear-se em orientação técnico-profissional 
ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar 
à divisão equilibrada do tempo com pai e mãe.

§ 4º Qualquer estabelecimento público 
ou privado, é obrigado a prestar informações 
de seus filhos a qualquer dos genitores, sob 
pena de multa de duzentos a quinhentos reais 
por dia pelo não atendimento da solicitação.

§ 5º A alteração não autorizada ou o 
descumprimento imotivado de cláusula de 
guarda, unilateral ou compartilhada, poderá 
implicar a redução de prerrogativas atribuídas 
ao seu detentor.

§ 6º Se o juiz verificar que o filho não deve 
permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, 
deferirá a guarda à pessoa que revele com-
patibilidade com a natureza da medida, consi-
derados, de preferência, o grau de parentesco 
e as relações de afinidade e afetividade. (NR)

Art. 1.585. Em sede de medida cautelar 
de separação de corpos, em sede de medida 
cautelar de guarda ou em outra sede de fixa-
ção liminar de guarda, a decisão sobre guarda 
de filhos, mesmo que provisória, será proferida 
preferencialmente após a oitiva de ambas as 
partes perante o juiz, salvo se a proteção aos 
interesses dos filhos exigir a concessão de li-
minar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se 
as disposições do art. 1.584.” (NR)

“Art. 1.634. Compete a ambos os pais, 
qualquer que seja a sua situação conjugal, o 
pleno exercício do Poder Familiar, que con-
siste em:

I – dirigir-lhes a criação e educação;
II – exercer a guarda unilateral ou com-

partilhada nos termos do artigo 1.584;
III – conceder-lhes ou negar-lhes con-

sentimento para casarem;
IV – conceder-lhes ou negar-lhes con-

sentimento para viajarem ao exterior;
V – conceder-lhes ou negar-lhes consen-

timento para mudarem sua residência perma-
nente para outro município;

VI – nomear-lhes tutor por testamento 
ou documento autêntico, se o outro dos pais 
não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder 
exercer o poder familiar;

VII – representá-los judicial e extra-judi-
cialmente, até aos dezesseis anos, nos atos 
da vida civil, e assisti-los, após essa idade, 
nos atos em que forem partes, suprindo-lhes 
o consentimento;

VIII – reclamá-los de quem ilegalmente 
os detenha;

IX – exigir que lhes prestem obediência, 
respeito e os serviços próprios de sua idade 
e condição.”

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

Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. – Depu-
tado Dr. Rosinha, Relator.
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III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen-
te, com substitutivo o Projeto de Lei nº 1.009/2011, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Dr. Rosinha, 
que apresentou complementação de voto. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Mandetta – Presidente, Fábio Souto, Lael Varella e 
Antonio Brito – Vice-Presidentes, Amauri Teixeira, 
Benedita da Silva, Carmen Zanotto, Celia Rocha, 
Chico D’Angelo, Cida Borghetti, Darcísio Perondi, Dr. 
Paulo César, Eduardo Barbosa, Eleuses Paiva, Ge-
raldo Resende, Jandira Feghali, João Ananias, José 
Linhares, Marcus Pestana, Maurício Trindade, Naza-
reno Fonteles, Nilda Gondim, Ribamar Alves, Rogério 
Carvalho, Saraiva Felipe, Walter Tosta, William Dib, 
André Zacharow, Danilo Forte, Dr. Rosinha, Manato 
e Pastor Eurico. 

Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. – Depu-
tado Mandetta, Presidente.

 
PROJETO DE LEI Nº 2.313-A, DE 2011 

(Do Sr. Marllos Sampaio)

Dispõe sobre obrigatoriedade de re-
conhecimento de firma e entrega de segun-
da via ao cliente em contratos de natureza 
financeira; tendo parecer da Comissão de 
Defesa do Consumidor, pela rejeição des-
te, e da emenda apresentada na Comissão 
(relator: DEP. AUGUSTO COUTINHO).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

EMENDA ADITIVA AO PL Nº 2.313, de 2011

Dispõe sobre obrigatoriedade de re-
conhecimento de firma e entrega de segun-
da via ao cliente em contratos de natureza 
financeira.

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

Art. As disposições da presente lei não se 
aplicam aos contratos vinculados ao Sistema 
Financeiro da Habitação e a outros programas 
habitacionais destinados à população de baixa 
renda objeto de legislação específica.

Justificação

A necessidade de reconhecimento de firma das 
partes e das testemunhas está prevista no inciso II 
do artigo 221 da Lei 6.015/73 que dispõe sobre os re-
gistros públicos, e dá outras providências, contém a 
norma geral. Nesse mesmo dispositivo estão excep-
cionados os contratos de financiamento celebrados 
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), 
para os quais estão dispensados os reconhecimentos 
de firmas, verbis:

Art. 221. Somente são admitidos registro: 
(Renumerado do art. 222 com nova redação 
pela Lei nº 6.216, de 1975).

I – escrituras públicas, inclusive as lavra-
das em consulados brasileiros; 

II – escritos particulares autorizados em 
lei, assinados pelas partes e testemunhas, 
com as firmas reconhecidas, dispensado o 
reconhecimento quando se tratar de atos pra-
ticados por entidades vinculadas ao Sistema 
Financeiro da Habitação; 

O art. 8º da Lei nº 4.380/64 (com redação dada 
pelo art. 75 da Lei nº 11.977/2009) relaciona os inte-
grantes do Sistema Financeira da Habitação, verbis:

“Art. 8° O sistema financeiro da habitação, 
destinado a facilitar e promover a construção 
e a aquisição da casa própria ou moradia, es-
pecialmente pelas classes de menor renda da 
população, será integrado:

I – pelos bancos múltiplos;
II – pelos bancos comerciais; 
III – pelas caixas econômicas;
IV – pelas sociedades de crédito imo-

biliário;
V – pelas associações de poupança e 

empréstimo;
VI – pelas companhias hipotecárias;
VII – pelos órgãos federais, estaduais e 

municipais, inclusive sociedades de economia 
mista em que haja participação majoritária do 
poder público, que operem, de acordo com o 
disposto nesta Lei, no financiamento de habi-
tações e obras conexas;

VIII – pelas fundações, cooperativas e 
outras formas associativas para construção 
ou aquisição da casa própria sem finalidade 
de lucro, que se constituirão de acordo com 
as diretrizes desta Lei;

IX – pelas caixas militares;
X – pelas entidades abertas de previdên-

cia complementar;
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XI – pelas companhias securitizadoras 
de crédito imobiliário; e

XII – por outras instituições que venham 
a ser consideradas pelo Conselho Monetário 
Nacional como integrantes do Sistema Finan-
ceiro da Habitação.”

Portanto, caso o contrato seja feito por alguma 
das entidades nominadas no citado art. 8º e nele con-
tenha a afirmação de que o instrumento é feito com 
base na Lei nº 4.380/64, há dispensa legal do reco-
nhecimento das firmas. 

Aos demais contratos, realizados fora do SFH, o 
reconhecimento das firmas é imperativo por incidência 
da norma geral (art. 221, II, citado).

Historicamente, desde a criação do SFH e dian-
te do caráter assistencial que reveste suas operações 
financiamento, estabeleceu tratamento diferenciado 
para a formalização de suas operações no sentido de 
minimizar os custos cartorários e fiscais quando da 
aquisição da moradia própria.

É o que dispôs o art. 61 da citada Lei nº 4.380/64: 

Art. 61. Para plena consecução do dis-
posto no artigo anterior, as escrituras deverão 
consignar exclusivamente as cláusulas, termos 
ou condições variáveis ou específicas.

§ 1° As cláusulas legais, regulamentares, 
regimentais ou, ainda, quaisquer normas ad-
ministrativas ou técnicas e, portanto, comuns 
a todos os mutuários não figurarão expressa-
mente nas respectivas escrituras.

§ 2° As escrituras, no entanto, consigna-
rão obrigatoriamente que as partes contratan-
tes adotam e se comprometem a cumprir as 
cláusulas, termos e condições a que se refere o 
parágrafo anterior, sempre transcritas, verbum 
ad verbum, no respectivo Cartório ou Ofício, 
mencionado inclusive o número do Livro e das 
folhas do competente registro.

§ 3° Aos mutuários, ao receberem os 
respectivos traslados de escritura, será obri-
gatoriamente entregue cópia, impressa ou mi-
meografada, autenticada, do contrato padrão 
constante das cláusulas, termos e condições 
referidas no parágrafo 1° deste artigo.

§ 4° Os Cartórios de Registro de Imóveis, 
obrigatoriamente, para os devidos efeitos le-
gais e jurídicos, receberão, autenticadamen-
te, das pessoas jurídicas mencionadas na 
presente Lei, o instrumento a que se refere o 
parágrafo anterior, tudo de modo a facilitar os 
competentes registros.

§ 5º Os contratos de que forem parte o 
Banco Nacional de Habitação ou entidades 
que integrem o Sistema Financeiro da Ha-
bitação, bem como as operações efetuadas 
por determinação da presente Lei, poderão 
ser celebrados por instrumento particular, os 
quais poderão ser impressos, não se aplican-
do aos mesmos as disposições do art. 134, 
II, do Código Civil, atribuindo-se o caráter de 
escritura pública, para todos os fins de direito, 
aos contratos particulares firmados pelas enti-
dades acima citados até a data da publicação 
desta Lei. (Incluído pela Lei nº 5.049, de 1966).

§ 6º Os contratos de que trata o parágra-
fo anterior serão obrigatoriamente rubricados 
por todas as partes em todas as suas folhas. 
(Incluído pela Lei nº 5.049, de 1966).

§ 7º Todos os contratos, públicos ou par-
ticulares, serão obrigatoriamente transcritos no 
Cartório de Registro de Imóveis competente, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
da data de sua assinatura, devendo tal obriga-
ção figurar como cláusula contratual. (Incluído 
pela Lei nº 5.049, de 1966).

Enquanto admitiu-se o instrumento particular, do-
tado de força de escritura pública, poupando o mutuário 
adquirente de arcar com os emolumentos devidos pela 
lavratura do instrumento público (§ 5º do art. 61), asse-
gurou a entrega de cópia ao mutuário, como pretende 
o projeto de lei em questão (§ 3º do mesmo art. 61).

Na esfera tributária, é assegurada a redução do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) em 
50% da alíquota devida, incidente sobre o valor do fi-
nanciamento que compõe as transmissões com finan-
ciamento do SFH. Inicialmente através de Resolução 
do Senado Federal e após a promulgação da Consti-
tuição Federal de 1988, através de legislação munici-
pal, que manteve a redução daquele tributo em razão 
do princípio contido no art. 6º do texto constitucional.

No campo dos emolumentos devidos ao registro 
imobiliário, o art. 290 da Lei nº 6.015/73 estabeleceu 
em caráter geral:

Art. 290. Os emolumentos devidos pelos 
atos relacionados com a primeira aquisição 
imobiliária para fins residenciais, financiada 
pelo Sistema Financeiro da Habitação, serão 
reduzidos em 50% (cinqüenta por cento). (Re-
dação dada pela Lei nº 6.941, de 1981).

E, mais especificamente para programas habita-
cionais de baixa renda, como é o caso do atualíssimo 
“Minha Casa Minha Vida”, a Lei nº 11.977/2009 que o 
criou, introduziu alterações na citada Lei nº 6.015/73 
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(Registros Públicos) para estabelecer, não apenas a 
dispensa do reconhecimento de firma em contratos 
administrativos vinculados com entes públicos, como 
também a redução dos emolumentos cartorários: 

Art. 221. Somente são admitidos registro: 
(Renumerado do art. 222 com nova redação 
pela Lei nº 6.216, de 1975). 

V – contratos ou termos administrativos, 
assinados com a União, Estados, Municípios 
ou o Distrito Federal, no âmbito de programas 
de regularização fundiária e de programas ha-
bitacionais de interesse social, dispensado o 
reconhecimento de firma. (Redação dada pela 
Lei nº 12.424, de 2011)

Com os mesmos propósitos a citada lei nº 
11.977/2009 ainda estabeleceu: 

Art. 42. Os emolumentos devidos pelos 
atos de abertura de matrícula, registro de in-
corporação, parcelamento do solo, averbação 
de construção, instituição de condomínio, aver-
bação da carta de “habite-se” e demais atos 
referentes à construção de empreendimentos 
no âmbito do PMCMV serão reduzidos em: 
(Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)

I – 75% (setenta e cinco por cento) para 
os empreendimentos do FAR e do FDS; (Re-
dação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)

II – 50% (cinquenta por cento) para os 
atos relacionados aos demais empreendimen-
tos do PMCMV. (Redação dada pela Lei nº 
12.424, de 2011)

§ 1º A redução prevista no inciso I será 
também aplicada aos emolumentos devidos 
pelo registro da transferência de propriedade 
do imóvel para o FAR e o FDS. (Incluído pela 
Lei nº 12.424, de 2011).

Conforme se depreende da legislação citada, as 
operações compreendidas no Sistema Financeiro da 
Habitação, bem como de outros programas habitacio-
nais destinados à população de baixa renda tem em 
comum a preocupação de simplificar a formalização 
dos seus instrumentos contratuais, como reduzir os 
custos que deles resultam.

Nesse contexto, a dispensa do reconhecimen-
to de firmas assim como a formalização por instru-
mento particular com a redução dos emolumentos e 
tributos devidos em razão da transmissão imobiliária 
e a entrega de cópia formalizada aos mutuários são 
ferramentas essenciais para que sejam atingidos os 
objetivos sociais.

Assim deverão ser ressalvados na redação do 
projeto de lei que certamente é destinado à formali-
zação geral e de índole eminentemente comercial das 
instituições financeiras com seus clientes. Daí justificar-
-se a redação da emenda ora apresentada.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2011. 
– Deputado Eduardo Sciarra, PSD/PR.

I – Relatório

O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Deputado 
Marllos Sampaio, objetiva tornar obrigatório o reconhe-
cimento de firma e a entrega de segunda via ao ciente 
de contratos de natureza financeira. 

A medida, segundo o autor, se justifica pela neces-
sidade de se moralizar as atividades desenvolvidas por 
instituições financeiras, com o intuito de evitar fraudes 
nas transações realizadas pelas referidas entidades.

O art. 2º do Projeto condiciona a validade dos 
contratos firmados com instituições financeiras e ban-
cárias ao reconhecimento de firma em cartório das 
assinaturas opostas nos respectivos contratos.

Já o art. 3º obriga a entrega de cópias de todos 
os contratos firmados com as entidades bancárias e 
financeiras. Além de impor a sanção de suspensão da 
exigibilidade do cumprimento do contrato caso a deter-
minação do disposto neste artigo não seja cumprida.

Durante o prazo de emendas, encerrado em 1º 
de novembro de 2011, foi apresentada uma emenda, 
no âmbito desta Comissão, de autoria do Deputado 
Eduardo Sciarra, no sentido de excluir da obriga-
toriedade imposta no Projeto de Lei ora relatado, 
aos contratos vinculados ao Sistema Financeiro 
da Habitação e a outros programas habitacionais 
destinados à população de baixa renda objeto de 
legislação específica.

Na sessão legislativa anterior, o Ilustre Deputado 
Walter Ihoshi foi designado relator deste Projeto de Lei 
nesta mesma Comissão de Defesa do Consumidor e 
proferiu parecer no sentido de rejeitar o presente pro-
jeto e a emenda aditiva.

A proposição está sujeita ao regime de tramita-
ção ordinária e apreciação conclusiva, na forma do 
inciso II, do art. 24, do Regimento Interno desta Casa. 
Com apreciação, quanto ao mérito, pelas Comissões 
de Defesa do Consumidor e Finanças e Tributação e 
quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, pela Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Primeiramente vale destacar a louvável intenção 
do Ilustre Deputado Marllos Sampaio em estabelecer 
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a obrigatoriedade de reconhecimento de firma e de 
entrega de segunda via de contratos de natureza fi-
nanceira ao cliente.

A Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 que insti-
tuiu o Código de Processo Civil, dispõe no artigo 585, 
inciso II, que o documento particular assinado pelo 
devedor e por duas testemunhas é considerado título 
executivo extrajudicial. Dessa disposição infere-se que 
o contrato firmado por cliente com instituição financei-
ra, com aposição de assinatura de testemunhas, por 
si só já possui valor probatório legal.

No que concerne à obrigatoriedade de entrega 
de cópias dos contratos firmados com instituições 
bancárias e financeiras, vale lembrar que tal medida 
já é praticada por bancos e instituições financeiras. A 
Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, expedi-
da pelo Banco Central do Brasil/Conselho Monetário 
Nacional, que dispõe sobre a prevenção de riscos na 
contratação de operações e na prestação de serviços 
por parte de instituições financeiras e demais institui-
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, determina no inciso I do art. 1º o fornecimento 
tempestivo de contratos, recibos, extratos, compro-
vantes e outros documentos relativos a operações 
e a serviços prestados. Vale destacar o conteúdo da 
referida resolução:

“Art. 1º As instituições financeiras e de-
mais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil devem contemplar, 
em seus sistemas de controles internos e de 
prevenção de riscos previstos na regulamen-
tação vigente, a adoção e a verificação de 
procedimentos, na contratação de operações 
e na prestação de serviços, que assegurem:

I – a prestação das informações neces-
sárias à livre escolha e à tomada de decisões 
por parte de seus clientes e usuários, explici-
tando, inclusive, as cláusulas contratuais ou 
práticas que impliquem deveres, responsabi-
lidades e penalidades e fornecendo tempesti-
vamente cópia de contratos, recibos, extratos, 
comprovantes e outros documentos relativos 
a operações e a serviços prestados; 

(...)”

Apesar de esta Comissão ser de mérito, vale 
registrar que, eventualmente, poderá ser suscitada a 
inconstitucionalidade da proposição relatada, matéria 
afeta à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania 
(CCJC). Isso porque a Constituição Federal de 1998, 
em seu art. 192, determina expressamente que o Sis-
tema Financeiro Nacional (SFN) seja regulamentado 
por Lei Complementar:

“CF. Art. 192. O sistema financeiro nacio-
nal, estruturado de forma a promover o desen-
volvimento equilibrado do País e a servir aos 
interesses da coletividade, em todas as partes 
que o compõem, abrangendo as cooperativas 
de crédito, será regulado por leis complemen-
tares que disporão, inclusive, sobre a partici-
pação do capital estrangeiro nas instituições 
que o integram. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 40, de 2003) “

Ressalte-se, ainda, que o consumidor poderá ser 
prejudicado por tal medida, vez que o reconhecimento 
de firma pressupõe pagamento de emolumentos aos 
cartórios, e tais custos serão repassados para cliente, 
direta ou indiretamente. Além de aumentar a burocra-
cia na tramitação dos contratos, e consequentemente 
a obtenção do objeto do contrato será postergada.

Por todo o exposto, votamos pela rejeição do 
Projeto de Lei n.º 2.313, de 2011 e da emenda aditiva 
apresentada.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2012. – Depu-
tado Augusto Coutinho, Democratas/PE.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião extraordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto 
de Lei nº 2.313/2011 e a Emenda 1/2011 da CDC, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Augusto 
Coutinho. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados José 
Chaves – Presidente; Eros Biondini, Wolney Queiroz e 
Eli Correa Filho – Vice-Presidentes; Carlos Sampaio, 
Chico Lopes, Filipe Pereira, Iracema Portella, José 
Carlos Araújo, Lauriete, Paulo Pimenta, Reguffe, Ri-
cardo Izar, Roberto Teixeira, Aureo, César Halum e 
Dimas Ramalho. 

Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. – Depu-
tado José Chaves, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.964-A, DE 2011 
(Do Sr. Gilmar Machado)

Denomina “Viaduto Antonio Sene Tre-
beschi” o viaduto a ser instalado no qui-
lômetro 38,7km da BR-050, no perímetro 
urbano do município de Araguari, Minas 
Gerais; tendo parecer da Comissão de Via-
ção e Transportes, pela aprovação (relator: 
DEP. LEONARDO QUINTÃO).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Educação e Cultura e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24 II
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Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em análise, elaborado pelo nobre 
Deputado Gilmar Machado, pretende denominar “Via-
duto Antônio Sene Trebesche” o viaduto localizado no 
km 38,7 da BR-050, do perímetro urbano da cidade 
de Araguari, no Estado de Minas Gerais. 

Nos termos do art. 32, XX, a, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, cabe a este órgão 
técnico pronunciar-se sobre “assuntos referentes ao 
sistema nacional de viação e aos sistemas de trans-
portes em geral”. Quanto ao mérito da homenagem 
cívica, compete à Comissão de Educação e Cultura 
manifestar-se, nos termos da alínea “f” do inciso IX do 
mesmo dispositivo regimental.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas nesta Comissão.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O nobre Deputado Gilmar Machado pretende 
homenagear o Sr. Antônio Lene Trebeschi, dando o 
seu nome ao viaduto localizado no km 38,7 da rodovia 
BR-050, no perímetro urbano da cidade de Araguari, 
no Estado de Minas Gerais.

Antônio Sene Trebeschi foi um grande empresário 
do Triângulo Mineiro, responsável pela criação e desen-
volvimento das atividades da Trebeschi Tomates, em 
Araguari, que se tornou um dos maiores entrepostos 
de tomates da América Latina. Nascido em 12 de se-
tembro de 1953, na cidade de Aguaí, Estado de São 
Paulo, o homenageado demonstrava, ainda muito jo-
vem, excelente tino comercial, que o levou a diversos 
empreendimentos, começando com uma transportado-
ra especializada em transportes de adubos, calcários 
e citros e terminando com a sua grande e moderna 
empresa Tredeschi Tomates, instalada às margens da 
BR-050. Sequestrado a mando de criminosos, Antônio, 
lamentavelmente, foi morto em 28 de março de 2007, 
uma semana antes da Páscoa. 

O viaduto em questão, que se quer denominado 
“Viaduto Antônio Sene Trebeschi”, está localizado na 
BR-050, rodovia já inclusa no item 2.2.2 – Relação 
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Fe-
deral, constante do anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que aprovou o Plano Nacional de 
Viação (PNV).

No âmbito da competência da Comissão de Via-
ção e Transportes, cabe registrar que este projeto de 
lei é amparado pelo art. 2º da Lei nº 6.682, de 27 de 
agosto de 1979, que dispõe sobre a denominação de 

vias e estações terminais do PNV, cujo dispositivo é 
o seguinte:

“Art. 2º Mediante lei especial, e observa-
da a regra estabelecida no artigo anterior, uma 
estação terminal, obra-de-arte ou trecho de via 
poderá ter, supletivamente, a designação de 
um fato histórico ou de nome de pessoa fale-
cida que haja prestado relevantes serviços à 
Nação ou à Humanidade.”

Diante do exposto, somos pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Lei nº 2.964, de 2011.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Depu-
tado Leonardo Quintão, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 2.964/2011, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Leonardo Quintão. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Alexandre Santos e Hugo Leal – Vice-Presidentes, 
Diego Andrade, Edinho Araújo, Edson Ezequiel, José 
de Filippi, Jose Stédile, Leonardo Quintão, Lúcio Vale, 
Milton Monti, Vanderlei Macris, Zoinho, Arolde de Olivei-
ra, Edinho Bez, Francisco Floriano, Jesus Rodrigues, 
Júlio Campos e Ricardo Izar. 

Sala da Comissão, 11 de julho de 2012. –  Depu-
tado Alexandre Santos,  Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
Nº 49-A, DE 2004 

(Do Sr. Paulo Lima)

Propõe que esta Comissão de Defesa 
do Consumidor fiscalize as empresas tele-
fônicas em relação às reclamações dos abu-
sos cometidos na fixação de preços e tarifas 
indevidas; tendo parecer da Comissão de 
Defesa do Consumidor, pelo arquivamen-
to (relator: DEP. JOSÉ CARLOS ARAÚJO).

Despacho: Numere-se, Publique-se e 
Encaminhe-se à Comissão de Defesa do Con-
sumidor

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação interna nas Comissões

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

RELATÓRIO PRÉVIO

I – Solicitação da PFC

Vem à análise desta Comissão pedido de fisca-
lização sobre as empresas prestadoras de serviços 
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de telefonia, em virtude das reclamações acerca dos 
abusos praticados na fixação de preços e tarifas.

A previsão normativa dessa proposição encontra-
-se no art. 100, § 1º, combinado com os arts. 60, I e II, 
e 61 do Regimento Interno.

De acordo com a peça inicial, a tarifa de assina-
tura básica encontra-se em torno de R$ 30, o que re-
presenta pouco mais de 10% do salário mínimo. Além 
disso, com base em dados do IBGE, os gastos com 
telefonia aumentaram em mais de 600% entre 1995 e 
2003, sendo que a inflação medida pelo IPCA para o 
mesmo período foi de 120%.

Essas informações, aliada ao fato de que esta 
Comissão recebe, normalmente, correspondência de 
milhares de usuários de telefone que reclamam de 
tarifas abusivas e cobranças indevidas, revelam a ne-
cessidade de interferência deste órgão da Câmara dos 
Deputados sobre o tema, o que pode ser conseguido 
por meio desta PFC.

II – Competência desta Comissão

O artigo 32, V, b, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, combinado com o parágrafo único do 
mesmo artigo, ampara a competência desta Comissão.

III – Oportunidade e Conveniência

A matéria em questão cuida dos serviços de te-
lecomunicações, cuja exploração cabe à União, dire-
tamente ou mediante autorização, concessão ou per-
missão, nos termos da lei. É o que dispõe o art. 21, 
XI, da Constituição Federal. Sendo assim, trata-se de 
serviço público, cujas tarifas e preços praticados, por-
tanto, devem ser razoáveis, como estabelece o art. 2º, 
I, da Lei nº 9.472/97.

No entanto, de acordo com a peça inicial, as con-
cessionárias cobram a quantia equivalente a aproxi-
madamente 10% do salário mínimo, a título de assina-
tura básica, sem que tal importância esteja vinculada 
a qualquer contraprestação de serviço. Ademais, os 
gastos com telefonia, segundo o IBGE, têm aumenta-
do, proporcionalmente, cinco vezes mais que a inflação 
medida pelo IPCA, para o período considerado entre 
1995 e 2003, o que sugere uma elevação da tarifa no 
período superior à taxa de inflação.

Diante desses fatos, e considerando, também, o 
grande interesse público que gravita em torno do PL 
nº 5.476/01, que trata de estrutura tarifária dos servi-
ços de telefonia fixa comutada, revelado pelas mais de 
20.000 manifestações favoráveis ao projeto, inegável a 
conveniência e oportunidade desta proposição.

IV – Alcance Jurídico, Administrativo, Político, 
Econômico, Social e Orçamentário

Sob o aspecto jurídico, cabe verificar a funda-
mentação da tarifa de assinatura básica, sem que 
haja contraprestação de serviço por parte da conces-
sionária, bem como a regularidade dos reajustes efe-
tuados no período compreendido entre 1995 e 2003. 
Ademais, os resultados desta PFC podem contribuir 
para o aprimoramento da legislação vigente, uma vez 
que tramita na Casa o PL nº 5.476/01, que cuida de 
assunto correlato.

Sob os ângulos econômico e social, poderá ha-
ver impactos sobre os valores gastos com serviços 
de telefonia, que repercutirá, provavelmente, de modo 
favorável para a coletividade. Tal se verificará caso se 
conclua pela improcedência, por exemplo, da cobrança 
da tarifa de assinatura básica.

Sob os enfoques orçamentário, administrativo e 
político, não se vislumbram aspectos específicos que 
possam ser tratados na presente ação fiscalizatória, 
exceto pelos efeitos gerais invariavelmente benéficos 
que atingem a sociedade como um todo e que podem 
surgir de uma ação de fiscalização efetuada sob os 
auspícios do Poder Legislativo da qual resulte em cor-
reção de eventuais desvios e irregularidades.

V – Plano de Execução e Metodologia de Avaliação

A presente PFC tem por objeto principal exami-
nar a regularidade da fixação das tarifas telefônicas, 
uma vez que a peça inaugural contém o seguinte teor:

Senhor Presidente,
Com base no at. 100, § 1º, combinado 

com os arts. 60, inciso II, e 61 do Regimento 
Interno, proponho a V. Ex.a que, ouvido o Ple-
nário desta Comissão, de digne a adotar as 
medidas necessárias para realizar ato de fis-
calização e controle, tendo em vista sucessivas 
reclamações recebidas por esta Comissão dos 
abusos submetidos pelas empresas telefôni-
cas na fixação de preços e tarifas indevidas.

Diante disso, e considerando que compete à 
Agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 
controlar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas 
dos serviços prestados no regime público, podendo 
fixá-las nas condições previstas na Lei nº 9.472/97, 
bem como homologar reajustes11, esta PFC terá me-
lhor efetividade se realizada por meio de audiências 
públicas com a presença de representantes da Anatel e 
das prestadoras de serviços de telefonia fixa comutada, 

11 Lei nº 9.472/2001, art. 19, VII.
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prestados em regime público, para tratar da regulari-
dade dos reajustes das tarifas telefônicas desde de o 
ano de 1997, quando a Agência Reguladora foi criada.

Essas audiências poderão ser realizadas, se esta 
Comissão assim permitir e tendo em vista a raciona-
lidade dos trabalhos deste Órgão, junto com a que foi 
aprovada por ocasião da apreciação do Requerimento 
nº 349/2004, de autoria do nobre Dep. Celso Russo-
manno, por se tratar de matéria correlata. Cabe dizer 
que o objetivo do citado requerimento é envolver os 
diversos setores interessados para debater e discutir 
o PL nº 5.476/2001, que visa, entre outras coisas, ex-
tinguir a tarifa de assinatura básica. Desse modo, de-
verão ser acrescidos à lista de convidados indicados 
no Requerimento os representantes das empresas 
anteriormente referidas, representantes do Ministério 
Público, do IBGE e OAB, de qualquer entidade ou ór-
gãos públicos que possam contribuir com o desenvol-
vimento dos trabalhos.

Além disso, poderá ser encaminhado pedido es-
crito de informação ao Ministro das Comunicações para 
que se manifeste acerca dos reajustes das tarifas co-
bradas pelas prestadoras de serviços de telefonia fixa 
comutada, prestados em regime público, desde 1997.

Após essas medidas, se ainda não for possível 
manifestar-se, conclusivamente, acerca da regularida-
de dos reajustes das tarifas em questão, outras ações 
poderão ser adotadas.

VI – Voto

Em função do exposto, VOTO no sentido de que 
a Comissão de Defesa do Consumidor acolha a pro-
posição em tela, de tal forma que esta PFC seja im-
plementada na forma descrita no Plano de Execução 
e na Metodologia de Avaliação acima apresentados.

Sala da Comissão, 30 de agosto de 2005. – De-
putado Luiz Bittencourt, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

A fase de discussão da matéria em epígrafe neste 
órgão técnico foi bastante profícua, tendo ensejado o 
surgimento de vários novos elementos acerca de seu 
mérito. Destaca-se, entre eles, a manifestação do De-
putado Celso Russomanno por nova redação ao texto 
do item: V – PLANO DE EXECUÇÃO E METODOLO-
GIA DE AVALIAÇÃO do Relatório Prévio apresentado, 
que estabelece, entre outras coisas, o objeto principal 
da PFC em causa.

Os novos elementos ora disponíveis justificam 
uma revisão do posicionamento inicialmente assumi-
do. Procedendo, então, ao reexame da matéria, deci-
dimos reformular o nosso relatório prévio, acolhendo 
a sugestão do ilustre Deputado Celso Russomanno e 

complementando o objeto principal da presente PFC. 
Portanto, apresentamos o seguinte Relatório Prévio 
Reformulado 

I – Solicitação da PFC

Vem à análise desta Comissão pedido de fisca-
lização sobre as empresas prestadoras de serviços 
de telefonia, em virtude das reclamações acerca dos 
abusos praticados na fixação de preços e tarifas.

A previsão normativa dessa proposição encontra-
-se no art. 100, § 1º, combinado com os arts. 60, I e II, 
e 61 do Regimento Interno.

De acordo com a peça inicial, a tarifa de assina-
tura básica encontra-se em torno de R$ 30, o que re-
presenta pouco mais de 10% do salário mínimo. Além 
disso, com base em dados do IBGE, os gastos com 
telefonia aumentaram em mais de 600% entre 1995 e 
2003, sendo que a inflação medida pelo IPCA para o 
mesmo período foi de 120%.

Essas informações, aliada ao fato de que esta 
Comissão recebe, normalmente, correspondência de 
milhares de usuários de telefone que reclamam de 
tarifas abusivas e cobranças indevidas, revelam a ne-
cessidade de interferência deste órgão da Câmara dos 
Deputados sobre o tema, o que pode ser conseguido 
por meio desta PFC.

II – Competência desta Comissão

“A presente PFC tem por objeto principal 
examinar a regularidade e legalidade da fixa-
ção e cobrança das tarifas e taxas dos servi-
ços telefônicos uma vez que a peça inaugural 
contém o seguinte teor:”

III – Oportunidade e Conveniência

A matéria em questão cuida dos serviços de te-
lecomunicações, cuja exploração cabe à União, dire-
tamente ou mediante autorização, concessão ou per-
missão, nos termos da lei. É o que dispõe o art. 21, 
XI, da Constituição Federal. Sendo assim, trata-se de 
serviço público, cujas tarifas e preços praticados, por-
tanto, devem ser razoáveis, como estabelece o art. 2º, 
I, da Lei nº 9.472/97.

No entanto, de acordo com a peça inicial, as con-
cessionárias cobram a quantia equivalente a aproxi-
madamente 10% do salário mínimo, a título de assina-
tura básica, sem que tal importância esteja vinculada 
a qualquer contraprestação de serviço. Ademais, os 
gastos com telefonia, segundo o IBGE, têm aumenta-
do, proporcionalmente, cinco vezes mais que a inflação 
medida pelo IPCA, para o período considerado entre 
1995 e 2003, o que sugere uma elevação da tarifa no 
período superior à taxa de inflação.
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Diante desses fatos, e considerando, também, o 
grande interesse público que gravita em torno do PL 
nº 5.476/01, que trata de estrutura tarifária dos servi-
ços de telefonia fixa comutada, revelado pelas mais de 
20.000 manifestações favoráveis ao projeto, inegável a 
conveniência e oportunidade desta proposição.

IV – Alcance Jurídico, Administrativo, Político, 
Econômico, Social e Orçamentário

Sob o aspecto jurídico, cabe verificar a funda-
mentação da tarifa de assinatura básica, sem que 
haja contraprestação de serviço por parte da conces-
sionária, bem como a regularidade dos reajustes efe-
tuados no período compreendido entre 1995 e 2003. 
Ademais, os resultados desta PFC podem contribuir 
para o aprimoramento da legislação vigente, uma vez 
que tramita na Casa o PL nº 5.476/01, que cuida de 
assunto correlato.

Sob os ângulos econômico e social, poderá ha-
ver impactos sobre os valores gastos com serviços 
de telefonia, que repercutirá, provavelmente, de modo 
favorável para a coletividade. Tal se verificará caso se 
conclua pela improcedência, por exemplo, da cobrança 
da tarifa de assinatura básica.

Sob os enfoques orçamentário, administrativo e 
político, não se vislumbram aspectos específicos que 
possam ser tratados na presente ação fiscalizatória, 
exceto pelos efeitos gerais invariavelmente benéficos 
que atingem a sociedade como um todo e que podem 
surgir de uma ação de fiscalização efetuada sob os 
auspícios do Poder Legislativo da qual resulte em cor-
reção de eventuais desvios e irregularidades.

V – Plano de Execução e Metodologia de Avaliação

A presente PFC tem por objeto principal examinar 
a regularidade e a legalidade da fixação e da cobrança 
das tarifas e taxas dos serviços telefônicos, uma vez 
que a peça inaugural contém o seguinte teor:

Senhor Presidente,
Com base no art. 100, § 1º, combinado 

com os arts. 60, inciso II, e 61 do Regimento 
Interno, proponho a V. Ex.a que, ouvido o Ple-
nário desta Comissão, de digne a adotar as 
medidas necessárias para realizar ato de fis-
calização e controle, tendo em vista sucessivas 
reclamações recebidas por esta Comissão dos 
abusos submetidos pelas empresas telefôni-
cas na fixação de preços e tarifas indevidas.

Diante disso, e considerando que compete à 
Agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL) con-
trolar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas dos 
serviços prestados no regime público, podendo fixá-
-las nas condições previstas na Lei nº 9.472/97, bem 

como homologar reajustes1, esta PFC terá melhor efe-
tividade se realizada por meio de audiências públicas 
com a presença de representantes da ANATEL e das 
prestadoras de serviços de telefonia fixa comutada, 
prestados em regime público, para tratar da regulari-
dade dos reajustes das tarifas telefônicas desde de o 
ano de 1997, quando a Agência Reguladora foi criada.

Essas audiências poderão ser realizadas, se esta 
Comissão assim permitir e tendo em vista a raciona-
lidade dos trabalhos deste Órgão, junto com a que foi 
aprovada por ocasião da apreciação do Requerimento 
nº 349/2004, de autoria do nobre Dep. Celso Russo-
manno, por se tratar de matéria correlata. Cabe dizer 
que o objetivo do citado requerimento é envolver os 
diversos setores interessados para debater e discutir 
o PL nº 5.476/2001, que visa, entre outras coisas, a 
extinguir a tarifa de assinatura básica. Desse modo, 
deverão ser acrescidos à lista de convidados indica-
dos no Requerimento os representantes das empresas 
anteriormente referidas, representantes do Ministério 
Público, do IBGE e OAB, e de qualquer entidade ou 
órgãos públicos que possam contribuir com o desen-
volvimento dos trabalhos.

Além disso, poderá ser encaminhado pedido es-
crito de informação ao Ministro das Comunicações para 
que se manifeste acerca dos reajustes das tarifas co-
bradas pelas prestadoras de serviços de telefonia fixa 
comutada, prestados em regime público, desde 1997.

Após essas medidas, se ainda não for possível 
manifestar-se, conclusivamente, acerca da regularida-
de dos reajustes das tarifas em questão, outras ações 
poderão ser adotadas.

VI – Voto

Em função do exposto, VOTO no sentido de que 
a Comissão de Defesa do Consumidor acolha a pro-
posição em tela, de tal forma que esta PFC seja im-
plementada na forma descrita no Plano de Execução 
e na Metodologia de Avaliação acima apresentados. 

Sala da Comissão, 21 de setembro de 2005. – 
Deputado Luiz Bittencourt, Relator.

RELATÓRIO FINAL

I – Introdução

A Proposta de Fiscalização e Controle nº 49, de 
2004, apresentada pelo Deputado Paulo Lima, objeti-
vou a adoção de medidas necessárias para realizar ato 
de fiscalização e controle, tendo em vista sucessivas 
reclamações recebidas por esta Comissão relativa-
mente a supostos abusos cometidos pelas empresas 
telefônicas na fixação de preços e tarifas indevidas.

Na justificação apresentada, o autor ressalta o 
grande volume de reclamações por usuários de tele-



27850 Quinta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2012

fone em relação aos altos preços dos serviços e da 
cobrança indevida de tarifas. Menciona que, segundo 
o IBGE, os gastos com telefonia aumentaram em mais 
de 600% no período 1995-2003, frente à taxa de infla-
ção de 120%, captada pelo IPCA. 

Esta situação requer que esta Comissão interve-
nha para a solução do problema, que é fator de exclu-
são social, já que impede o acesso de grande parcela 
da população a serviços tão essenciais.

Em seu Relatório Prévio, o Relator, Deputado 
Luiz Bittencourt, propôs, no item “Plano de Execução 
e Metodologia de Avaliação”, o encaminhamento de 
pedido escrito de informação ao Ministro das Comuni-
cações sobre os reajustes das tarifas cobradas pelas 
prestadoras de serviços de telefonia fixa comutada, 
desde o ano de 1997.

Também foi proposta, caso necessário, a reali-
zação de audiências públicas com representantes da 
Anatel e das prestadoras de serviços de telefonia fixa 
comutada..

Nos termos regimentais (art. 61, IV), cumpre-nos 
apresentar o relatório final da presente fiscalização e 
controle. 

II – Informações prestadas pela ANATEL

Em resposta ao Requerimento de Informação nº 
3.646, de 2005, a Anatel inicialmente esclareceu que 
os procedimentos de reajuste das tarifas telefônicas 
decorre do estabelecido na Constituição Federal, na 
legislação específica sobre o assunto, na regulamen-
tação para a prestação dos serviços, no Regimento 
Interno da Agência e nos contratos de concessão ce-
lebrados, em 1998, entre a Anatel e as concessioná-
rias dos serviços.

A competência da Anatel para fixar tarifas telefô-
nicas foi estabelecida pela Lei Geral das Telecomuni-
cações (Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997), art. 19, 
inciso VII; e art. 103, in verbis:

“Art. 19. À Agência compete adotar as 
medidas necessárias para o atendimento do 
interesse público e para o desenvolvimento 
das telecomunicações brasileiras, atuando com 
independência, imparcialidade, legalidade, im-
pessoalidade e publicidade, e especialmente:

 ..............................................................
VII – controlar, acompanhar e proceder 

à revisão de tarifas dos serviços prestados 
no regime público, podendo fixá-las nas con-
dições previstas nesta Lei, bem como homo-
logar reajustes;

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

Art. 103. Compete à Agência estabele-
cer a estrutura tarifária para cada modalidade 
de serviço.

 § 1° A fixação, o reajuste e a revisão 
das tarifas poderão basear-se em valor que 
corresponda à média ponderada dos valores 
dos itens tarifários.

 § 2° São vedados os subsídios entre 
modalidades de serviços e segmentos de usu-
ários, ressalvado o disposto no parágrafo único 
do art. 81 desta Lei.

 § 3° As tarifas serão fixadas no contrato 
de concessão, consoante edital ou proposta 
apresentada na licitação.

 § 4° Em caso de outorga sem licitação, 
as tarifas serão fixadas pela Agência e cons-
tarão do contrato de concessão.”

Por seu turno, o Regulamento do Serviço Fixo 
Comutado, aprovado pela Resolução da Anatel nº 85, 
de 30 de dezembro de 1998 estabelece que “os rea‑
justes dos valores dos Planos de Serviços podem ser 
realizados em prazos não inferiores a dozes meses, 
em função da variação do Índice Geral de Preços da 
Disponibilidade Interna (IGP‑DI), ou qualquer outro 
que venha a substituí‑lo, ressalvadas as disposições 
dos contratos ou termos de concessão, permissão ou 
autorização.”

O processo de reajuste inicia-se pelo encami-
nhamento dos pleitos das concessionárias à Superin-
tendência de Serviços Públicos – SPB da Anatel. Esta 
analisa as propostas, discutindo-as com as concessio-
nárias, visando o atendimento aos preceitos legais e 
contratuais aplicáveis. 

As propostas inicialmente submetidas podem ser 
alteradas ou substituídas pelas concessionárias. A se-
guir, estas são encaminhadas pela SPB ao Conselho 
Diretor, sendo analisadas pelo Conselheiro Relator. 
Finalmente, são editados os atos de homologação 
de tarifas.

As informações encaminhadas pela Anatel indi-
cam que o reajuste acumulado do Serviço Telefônico 
Fixo Comutado – STFC foi inferior ao Indice Geral de 
Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI). O STFC é uma 
cesta composta pelos serviços local, longa distância 
nacional e longa distância internacional, cujas tarifas 
apresentaram as seguintes variações no período de 
abril de 1997 a junho de 2005:

– serviço local: 129,41%
– longa distância nacional: 79,78%
– longa distância internacional: -9,87%%.

Assim, o reajuste médio do STFC foi de 69,09%, 
ante à variação de 139,82% do IGP-DI, no período 
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acima mencionado. Entende-se por Serviço Local uma 
cesta de serviços composta por: valor médio da tarifa 
de habilitação; valor da assinatura média; e– valor do 
pulso local.

No período acima mencionado, a tarifa do Ser-
viço Local foi corrigida em 129,41%, abaixo, portan-
to, da variação do IGP-DI, que foi de 139,82%, como 
acima referido.

III – Conclusão

Em nosso entendimento, as informações pres-
tadas pela ANATEL satisfazem a realização do ato de 
fiscalização e controle proposto em 2004, que tinha 
por objetivo fiscalizar fatos ocorridos há mais de oito 
anos, portanto já esclarecidos e superados. 

Desta forma, votamos pelo arquivamento da Pro-
posta de Fiscalização e Controle nº 49, de 2004.

Sala da Comissão, de de 2012. – Deputado José 
Carlos Araújo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião extraordinária realizada hoje, opinou pelo arqui-
vamento da proposta da Proposta de Fiscalização e 
Controle nº 49/2004, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado José Carlos Araújo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados José 
Chaves – Presidente; Eros Biondini, Wolney Queiroz e 
Eli Correa Filho – Vice-Presidentes; Carlos Sampaio, 
Chico Lopes, Filipe Pereira, Iracema Portella, José 
Carlos Araújo, Lauriete, Paulo Pimenta, Reguffe, Ri-
cardo Izar, Roberto Teixeira, Aureo, César Halum e 
Dimas Ramalho.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2012. – Depu-
tado José Chaves, Presidente.
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Domingos Neto - PSB 

Edson Silva - PSB 

Eudes Xavier - PT 

Genecias Noronha - PMDB 

Gorete Pereira - PR 

João Ananias - PCdoB 

José Airton - PT 

José Guimarães - PT 

José Linhares - PP 

Manoel Salviano - PSD 

Mauro Benevides - PMDB 

Raimundão - PMDB 

Raimundo Gomes de Matos - PSDB 

Vicente Arruda - PR 

Piauí 

Assis Carvalho - 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 

Paes Landim - PTB 

Rio Grande do Norte 

Fábio Faria - PSD 

Fátima Bezerra - PT 

Felipe Maia - DEM 

Henrique Eduardo Alves - PMDB 

João Maia - PR 

Paulo Wagner - PV 

Rogério Marinho - PSDB 

Sandra Rosado - PSB 

Paraíba 

Armando Abílio - PTB 

Damião Feliciano - PDT 

Efraim Filho - DEM 

Hugo Motta - PMDB 

Leonardo Gadelha - PSC 

Luiz Couto - PT 

Major Fábio - DEM 

Manoel Junior - PMDB 

Nilda Gondim - PMDB 

Ruy Carneiro - PSDB 

Wellington Roberto - PR 

Wilson Filho - PMDB 

Pernambuco 

Anderson Ferreira - PR 

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 

João Paulo Lima - PT 

Jorge Corte Real - PTB 

José Augusto Maia - PTB 

José Chaves - PTB 

Luciana Santos - PCdoB 

Mendonça Filho - DEM 

Pastor Eurico - PSB 

Paulo Rubem Santiago - PDT 

Pedro Eugênio - PT 

Raul Henry - PMDB 

Roberto Teixeira - PP 

Sergio Guerra - PSDB 

Severino Ninho - PSB 

Silvio Costa - PTB 

Vilalba - PRB 

Wolney Queiroz - PDT 

Alagoas 

Arthur Lira - PP 

Celia Rocha - PTB 

Givaldo Carimbão - PSB 

João Caldas - PEN 

João Lyra - PSD 

Joaquim Beltrão - PMDB 

Maurício Quintella Lessa - PR 

Renan Filho - PMDB 

Rosinha da Adefal - PTdoB 

Sergipe 

Almeida Lima - PPS 

Andre Moura - PSC 

Heleno Silva - PRB 

Laercio Oliveira - PR 

Márcio Macêdo - PT 

Mendonça Prado - DEM 

Rogério Carvalho - PT 

Valadares Filho - PSB 

Bahia 

Acelino Popó - PRB 

Afonso Florence - PT 

Alice Portugal - PCdoB 

Amauri Teixeira - PT 

Antonio Brito - PTB 

Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM 

Antonio Imbassahy - PSDB 

Arthur Oliveira Maia - PMDB 

Claudio Cajado - DEM 

Daniel Almeida - PCdoB 

Edson Pimenta - PSD 



Emiliano José - PT 

Erivelton Santana - PSC 

Fábio Souto - DEM 

Félix Mendonça Júnior - PDT 

Fernando Torres - PSD 

Geraldo Simões - PT 

Jânio Natal - PRP 

João Carlos Bacelar - PR 

João Leão - PP 

José Carlos Araújo - PSD 

José Nunes - PSD 

José Rocha - PR 

Josias Gomes - PT 

Jutahy Junior - PSDB 

Lucio Vieira Lima - PMDB 

Luiz Alberto - PT 

Luiz Argôlo - PP 

Márcio Marinho - PRB 

Mário Negromonte - PP 

Maurício Trindade - PR 

Oziel Oliveira - PDT 

Paulo Magalhães - PSD 

Roberto Britto - PP 

Sérgio Barradas Carneiro - PT 

Sérgio Brito - PSD 

Valmir Assunção - PT 

Waldenor Pereira - PT 

Zezéu Ribeiro - PT 

Minas Gerais 

Ademir Camilo - PSD 

Aelton Freitas - PR 

Antônio Andrade - PMDB 

Antônio Roberto - PV 

Aracely de Paula - PR 

Bernardo Santana de Vasconcellos - PR 

Bonifácio de Andrada - PSDB 

Carlaile Pedrosa - PSDB 

Diego Andrade - PSD 

Dimas Fabiano - PP 

Domingos Sávio - PSDB 

Dr. Grilo - PSL 

Eduardo Azeredo - PSDB 

Eduardo Barbosa - PSDB 

Eros Biondini - PTB 

Fábio Ramalho - PV 

Gabriel Guimarães - PT 

George Hilton - PRB 

Geraldo Thadeu - PSD 

Gilmar Machado - PT 

Jaime Martins - PR 

Jairo Ataíde - DEM 

Jô Moraes - PCdoB 

João Bittar - DEM 

João Magalhães - PMDB 

José Humberto - PHS 

Júlio Delgado - PSB 

Lael Varella - DEM 

Leonardo Monteiro - PT 

Leonardo Quintão - PMDB 

Lincoln Portela - PR 

Luis Tibé - PTdoB 

Luiz Fernando Faria - PP 

Márcio Reinaldo Moreira - PP 

Marcos Montes - PSD 

Marcus Pestana - PSDB 

Mauro Lopes - PMDB 

Miguel Corrêa - PT 

Newton Cardoso - PMDB 

Odair Cunha - PT 

Padre João - PT 

Paulo Abi-ackel - PSDB 

Paulo Piau - PMDB 

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 

Weliton Prado - PT 

Zé Silva - PDT 

Espírito Santo 

Camilo Cola - PMDB 

Cesar Colnago - PSDB 

Dr. Jorge Silva - PDT 

Iriny Lopes - PT 

Lauriete - PSC 

Lelo Coimbra - PMDB 

Manato - PDT 

Paulo Foletto - PSB 

Rose de Freitas - PMDB 

Sueli Vidigal - PDT 

Rio de Janeiro 

Adrian - PMDB 

Alessandro Molon - PT 

Alexandre Cardoso - PSB 

Alexandre Santos - PMDB 

Alfredo Sirkis - PV 

Andreia Zito - PSDB 

Anthony Garotinho - PR 

Arolde de Oliveira - PSD 

Aureo - PRTB 

Benedita da Silva - PT 

Chico Alencar - PSOL 

Chico D'angelo - PT 

Dr. Adilson Soares - PR 

Dr. Aluizio - PV 

Dr. Dilson Drumond - PDT 

Dr. Paulo César - PSD 

Edson Ezequiel - PMDB 

Edson Santos - PT 

Eduardo Cunha - PMDB 

Felipe Bornier - PSD 

Filipe Pereira - PSC 



Francisco Floriano - PR 

Glauber Braga - PSB 

Hugo Leal - PSC 

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 

Pedro Paulo - PMDB 

Rodrigo Bethlem - PMDB 

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 

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 

Duarte Nogueira - PSDB 

Edinho Araújo - PMDB 

Edson Aparecido - PSDB 

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 

Márcio França - PSB 

Milton Monti - PR 

Missionário José Olimpio - PP 

Nelson Marquezelli - PTB 

Newton Lima - PT 

Otoniel Lima - PRB 

Pastor Marco Feliciano - PSC 

Paulo Freire - PR 

Paulo Maluf - PP 

Paulo Pereira da Silva - PDT 

Paulo Teixeira - PT 

Penna - PV 

Ricardo Berzoini - PT 

Ricardo Izar - PSD 

Ricardo Tripoli - PSDB 

Roberto de Lucena - PV 

Roberto Freire - PPS 

Roberto Santiago - PSD 

Salvador Zimbaldi - PDT 

Tiririca - PR 

Valdemar Costa Neto - PR 

Vanderlei Macris - PSDB 

Vanderlei Siraque - PT 

Vaz de Lima - PSDB 

Vicente Candido - PT 

Vicentinho - PT 

Walter Feldman - PSDB 

William Dib - PSDB 

Mato Grosso 

Eliene Lima - PSD 

Homero Pereira - PSD 

Júlio Campos - DEM 

Nilson Leitão - PSDB 

Pedro Henry - PP 

Professor Victório Galli - PMDB 

Valtenir Pereira - PSB 

Wellington Fagundes - PR 

Distrito Federal 

Erika Kokay - PT 

Izalci - PR 

Jaqueline Roriz - PMN 

Luiz Pitiman - PMDB 

Paulo Tadeu - PT 

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 

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 

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 - PEN 

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 

Sandro Alex - PPS 

Takayama - PSC 

Zeca Dirceu - PT 

Santa Catarina 

Carmen Zanotto - PPS 

Celso Maldaner - PMDB 

Décio Lima - PT 

Edinho Bez - PMDB 

Esperidião Amin - PP 

João Pizzolatti - PP 

Jorge Boeira - 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 

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 

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 

Vicente Selistre - PSB 

Vieira da Cunha - PDT 

Vilson Covatti - PP 

  



COMISSÕES PERMANENTES 

 
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 Suplentes 

PT  

Assis do Couto Domingos Dutra 

Beto Faro Luci Choinacki 

Bohn Gass Paulo Pimenta 

Jesus Rodrigues Pedro Uczai 

Josias Gomes Vander Loubet 

Marcon 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

Valmir Assunção 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

PMDB  

Alberto Filho (Licenciado) 
vaga do 

PMN
 

Alceu Moreira 

André Zacharow 
vaga do PR

 Antônio Andrade 

Celso Maldaner Edinho Araújo 
vaga do Bloco PV, PPS

 

Leandro Vilela Edio Lopes 

Natan Donadon Lelo Coimbra 

Odílio Balbinotti Lucio Vieira Lima 

Pedro Chaves Professor Victório Galli 

Valdir Colatto 

 

PSDB  

Domingos Sávio Alfredo Kaefer 
vaga do PDT

 

Duarte Nogueira Bruno Araújo 

Nilson Leitão 
vaga do PR

 Luiz Nishimori 

Raimundo Gomes de Matos Rodrigo de Castro 

Reinaldo Azambuja 
vaga do PSB

 Sergio Guerra 

Wandenkolk Gonçalves (Dep. do PP ocupa a vaga) 

(Dep. do PP ocupa a vaga) 

 

PP  

Carlos Magno Afonso Hamm 

Dilceu Sperafico 
vaga do PSDB

 Beto Mansur 

Luis Carlos Heinze Jerônimo Goergen 
vaga do PSDB

 

Nelson Meurer 
vaga do PCdoB

 Lázaro Botelho 

Roberto Balestra 

 

DEM  

Abelardo Lupion 
vaga do PSB

 Luiz Carlos Setim 

Jairo Ataíde Onyx Lorenzoni 

Lira Maia 
vaga do PSB

 Ronaldo Caiado 

Paulo Cesar Quartiero 

 

Vitor Penido 

 

PR  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Aelton Freitas 

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

Maurício Trindade 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

PSB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Fernando Coelho Filho 

(Dep. do DEM ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

PDT  

Giovanni Queiroz 
vaga do Bloco PV, PPS

 Giovani Cherini 

Oziel Oliveira (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

Zé Silva 

 

Bloco PV, PPS  

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

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

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

PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha 

Sérgio Moraes Nelson Marquezelli 

 

Nilton Capixaba 
vaga do PSB

 



PSC  

Nelson Padovani Stefano Aguiar 

PCdoB  

(Dep. do PP ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

PRB  

Heleno Silva Márcio Marinho 

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Jaqueline Roriz 

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

 

Junji Abe Edson Pimenta 
vaga do Bloco PV, PPS

 

Moreira Mendes 
vaga do Bloco PV, PPS

 Eduardo Sciarra 
vaga do PSB

 

 

Heuler Cruvinel 
vaga do PR

 

 

Júlio Cesar 
vaga do PCdoB

 

 

Marcos Montes 

 

Reinhold Stephanes 
vaga do PT

 

 

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha 

Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34 

Telefones: 3216-6403/6404/6406 

FAX: 3216-6415 

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Presidente: Wilson Filho (PMDB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: Janete Capiberibe (PSB) 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Francisco Praciano Padre Ton 

Miriquinho Batista Taumaturgo Lima 

Zé Geraldo (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  

Flaviano Melo 
vaga do PR

 Alberto Filho (Licenciado) 

Wilson Filho Asdrubal Bentes 

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Edio Lopes 
vaga do PCdoB

 

1 vaga Hugo Motta 

 

Marinha Raupp 
vaga do PP

 

PSDB  

Berinho Bantim Carlos Brandão 

Dudimar Paxiuba Marcio Bittar 
vaga do PR

 

 

(Dep. do PRP ocupa a vaga) 

PP  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Gladson Cameli 

1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

DEM  

Ronaldo Caiado 
vaga do PCdoB

 Lira Maia 

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

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Lúcio Vale 

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

PSB  

Janete Capiberibe Glauber Braga 
vaga do PTB

 

 

Valtenir Pereira 

PDT  

Sebastião Bala Rocha Giovanni Queiroz 

Bloco PV, PPS  

Henrique Afonso Arnaldo Jordy 

PTB  

1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PSC  

Antônia Lúcia Costa Ferreira 

Zequinha Marinho 
vaga do PMDB

 

 

PCdoB  

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

PSD  



Átila Lins 
vaga do DEM

 Ademir Camilo 
vaga do PT

 

Carlos Souza 
vaga do PR

 

 

Irajá Abreu 
vaga do PP

 

 

Raul Lima 
vaga do DEM

 

 

PRP  

 

Valry Morais 
vaga do PSDB

 

 

Secretário(a): Edna Maria Glória Dias Teixeira 

Local: Anexo II, Sala 55, Ala A, Térreo 

Telefones: 3216-6432 

FAX: 3216-6440 

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA 

Presidente: Eduardo Azeredo (PSDB) 

1º Vice-Presidente: Ruy Carneiro (PSDB) 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: Carlinhos Almeida (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Carlinhos Almeida Beto Faro 

Décio Lima Biffi 

Emiliano José Josias Gomes 

Gilmar Machado Marina Santanna 

Rubens Otoni Newton Lima 

Sibá Machado Paulo Teixeira 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Waldenor Pereira 

PMDB  

Hermes Parcianello Aníbal Gomes 

Manoel Junior José Priante 

Marcelo Castro Marçal Filho 

Paulo Marinho Junior 
vaga do PP

 Saraiva Felipe 

Ricardo Archer 
vaga do PT

 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

Rogério Peninha Mendonça (Dep. do PP ocupa a vaga) 

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

 

(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 
 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

PSDB  

Antonio Imbassahy Bruno Araújo 

Eduardo Azeredo Duarte Nogueira 

Rodrigo de Castro Emanuel Fernandes 

Romero Rodrigues (Licenciado) 
vaga do PTB

 
Paulo Abi-ackel 

vaga do PTdoB
 

Ruy Carneiro Rogério Marinho 
vaga do PP

 

 

Sergio Guerra 

PP  

Beto Mansur Esperidião Amin 

Missionário José Olimpio Sandes Júnior 
vaga do PMDB

 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Waldir Maranhão 

 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

DEM  

Júlio Campos Augusto Coutinho 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Claudio Cajado 

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

Eli Correa Filho 

PR  

Anderson Ferreira Izalci 

Dr. Adilson Soares José Rocha 

Francisco Floriano Milton Monti 

 

Wellington Roberto 
vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)
 

PSB  

Abelardo Camarinha 
vaga do PMN

 Alexandre Cardoso 

Ariosto Holanda Jonas Donizette 

Luiza Erundina (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

Pastor Eurico 
vaga do DEM

 

 

Paulo Foletto 

 

PDT  

Miro Teixeira Oziel Oliveira 

Salvador Zimbaldi 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 



Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Fábio Ramalho 

Sandro Alex 1 vaga 

PTB  

Ronaldo Nogueira Josué Bengtson 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sabino Castelo Branco 

PSC  

Ratinho Junior Costa Ferreira 
vaga do PSB

 

 

Takayama 

PCdoB  

Luciana Santos Evandro Milhomen 

PRB  

Cleber Verde (Licenciado) Heleno Silva 

PMN  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga 

PTdoB  

(Dep. do PRTB 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

 Felipe Bornier 
vaga do PMDB

 

Eliene Lima José Carlos Araújo 

Manoel Salviano 
vaga do PMDB

 Marcos Montes 
vaga do PDT

 

Marcelo Aguiar (Dep. do PR ocupa a vaga) 

Silas Câmara 
vaga do DEM

 

 

PRTB  

Aureo 
vaga do PTdoB

 

 

 

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira 

Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 51 

Telefones: 3216-6452 A 6458 

FAX: 3216-6465 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

Presidente: Ricardo Berzoini (PT) 

1º Vice-Presidente: Alessandro Molon (PT) 

2º Vice-Presidente: Fabio Trad (PMDB) 

3º Vice-Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon Dalva Figueiredo 

Cândido Vaccarezza Décio Lima 

João Paulo Cunha Fátima Bezerra 

João Paulo Lima Gabriel Guimarães 

José Mentor Geraldo Simões 

Luiz Couto Iriny Lopes 

Odair Cunha José Guimarães 

Paulo Teixeira Márcio Macêdo 

Ricardo Berzoini Miguel Corrêa 

Sérgio Barradas 
Carneiro 

Nazareno Fonteles 

Vicente Candido Pedro Eugênio 

 

Zezéu Ribeiro 
vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012)
 

PMDB  

Alceu Moreira Benjamin Maranhão (Licenciado) 

Arthur Oliveira Maia Francisco Escórcio 

Asdrubal Bentes 
vaga do 

PP
 

João Magalhães 

Danilo Forte Júnior Coimbra 

Eduardo Cunha Mauro Lopes 

Eliseu Padilha Odílio Balbinotti 

Fabio Trad 
Professor Setimo 

vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012)
 

Leonardo Picciani Renan Filho 

Luiz Pitiman 
vaga do Bloco 

PV, PPS
 

Sandro Mabel 

Marçal Filho 
vaga do PMN

 Wilson Filho 

Mauro Benevides 

 

Osmar Serraglio 

 

Professor Victório Galli 
vaga do PSC

 
 

PSDB  

Bonifácio de Andrada Cesar Colnago 



Bruna Furlan Dudimar Paxiuba 

João Campos 
vaga do PTB

 Nelson Marchezan Junior 

Jorginho Mello Reinaldo Azambuja 

Jutahy Junior Ricardo Tripoli 

Luiz Carlos Romero Rodrigues (Licenciado) 

(Dep. do PRP ocupa a 
vaga) 

 

PP  

Esperidião Amin Cida Borghetti 

Jerônimo Goergen Dilceu Sperafico 

Paulo Maluf Roberto Teixeira 

Vilson Covatti Sandes Júnior 

(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

DEM  

Felipe Maia Alexandre Leite 

Mendonça Filho Antonio Carlos Magalhães Neto 

Mendonça Prado Efraim Filho 

Onyx Lorenzoni Eli Correa Filho 

(Dep. do PSC ocupa a 
vaga) 

Pauderney Avelino 

PR  

Anthony Garotinho Bernardo Santana de Vasconcellos 

Henrique Oliveira Gorete Pereira 
vaga do PTB

 

Maurício Quintella 
Lessa 

Jaime Martins 

Ronaldo Fonseca Laercio Oliveira 

Vicente Arruda Vinicius Gurgel 

 

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PSB  

Alexandre Cardoso Gonzaga Patriota 

Márcio França Laurez Moreira 

Sandra Rosado Luiz Noé 

Valtenir Pereira 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 

27/2012) ocupa a vaga) 

PDT  

Félix Mendonça Júnior João Dado 

Marcos Medrado 
(Licenciado) 

Marcos Rogério 

Vieira da Cunha Wolney Queiroz 

Bloco PV, PPS  

Fábio Ramalho Rosane Ferreira 

Roberto Freire Sandro Alex 

(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

Sarney Filho 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Sérgio Moraes 

Paes Landim (Dep. do PR ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB ocupa 
a vaga) 

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

PSC  

Andre Moura 
vaga do DEM

 Edmar Arruda 

Pastor Marco Feliciano  Hugo Leal 

(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

 

PCdoB  

Delegado Protógenes Assis Melo 
vaga do PP

 

Evandro Milhomen Daniel Almeida 

 

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

PRB  

Antonio Bulhões Otoniel Lima 

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

1 vaga 

PTdoB  

(Dep. do PSL ocupa a 
vaga) 

Lourival Mendes 

 

Luis Tibé 
vaga do PR

 

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

Armando Vergílio Liliam Sá 
vaga do PTB

 

Francisco Araújo Marcelo Aguiar 

José Nunes Moreira Mendes 
vaga do PSB

 



Onofre Santo Agostini Sergio Zveiter (Licenciado) 

Paulo Magalhães Silas Câmara 
vaga do PCdoB

 

 

Walter Tosta 

 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 

(Dep. do PT ocupa a vaga) 

PRP  

Valry Morais 
vaga do PSDB

 

 

PSL  

Dr. Grilo 
vaga do PTdoB

 

 

 

Secretário(a): Rejane Salete Marques 

Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 19 

Telefones: 3216-6494 

FAX: 3216-6499 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Presidente: José Chaves (PTB) 

1º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB) 

2º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT) 

3º Vice-Presidente: Eli Correa Filho (DEM) 

Titulares Suplentes 

PT  

Paulo Pimenta Assis do Couto 

Weliton Prado Carlinhos Almeida 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Chico D'angelo 

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PMDB  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Fátima Pelaes 

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

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  

Carlos Sampaio Nelson Marchezan Junior 

1 vaga (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

PP  

Iracema Portella (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Roberto Teixeira (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

DEM  

Eli Correa Filho Augusto Coutinho 

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Felipe Maia 

 

Mendonça Prado 
vaga do PSB

 

PR  

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Maurício Quintella Lessa 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Wellington Roberto 

PSB  

Severino Ninho (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PDT  

Reguffe Marcelo Matos 

Wolney Queiroz 
vaga do PMDB

 

 

Bloco PV, PPS  

Almeida Lima Dimas Ramalho 

PTB  

Eros Biondini 
vaga do PR

 Silvio Costa 

José Chaves 

 

PSC  

Filipe Pereira Carlos Eduardo Cadoca 
vaga do PCdoB

 

Lauriete 
vaga do DEM

 1 vaga 

PCdoB  

Chico Lopes (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PSD  

José Carlos Araújo 
vaga do PR

 César Halum 
vaga do PMDB

 

Ricardo Izar 
vaga do PT

 Guilherme Mussi 
vaga do PP

 

Sérgio Brito 
vaga do PMDB

 Hugo Napoleão 
vaga do PMDB

 

 

Roberto Santiago 
vaga do PT

 

PSOL  

 

Ivan Valente 
vaga do PP

 

PRTB  

 

Aureo 
vaga do PSDB

 

 

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152 



Telefones: 3216-6920 A 6922 

FAX: 3216-6925 

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP) 

1º Vice-Presidente: Renato Molling (PP) 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Miguel Corrêa Afonso Florence 

Ronaldo Zulke Cláudio Puty 

Zeca Dirceu Vicentinho 

PMDB  

(Dep. do PRP ocupa a vaga) Edson Ezequiel 

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) Osmar Terra 

1 vaga 1 vaga 

PSDB  

2 vagas Marco Tebaldi 

 

Otavio Leite 

PP  

Márcio Reinaldo Moreira Esperidião Amin 
vaga do PHS

 

Renato Molling 
vaga do PDT

 Renzo Braz 

 

Vilson Covatti 
vaga do PTB

 

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) João Bittar 
vaga do PSC

 

 

Mandetta 

PR  

João Maia Wellington Fagundes 

Vinicius Gurgel 
vaga do PHS

 

 

PSB  

Antonio Balhmann (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PDT  

(Dep. do PP ocupa a vaga) Ângelo Agnolin 
vaga do PSB

 

 

Damião Feliciano 

Bloco PV, PPS  

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PTB  

José Augusto Maia (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PSC  

1 vaga (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PHS  

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

PSD  

João Lyra 
vaga do DEM

 Fernando Torres 
vaga do PSB

 

 

Guilherme Campos 
vaga do Bloco PV, PPS

 

PTdoB  

Luis Tibé 
vaga do PMDB

 

 

PRP  

Jânio Natal 
vaga do PMDB

 

 

 

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) 

Titulares Suplentes 

PT  

Fernando Marroni Artur Bruno 

Iriny Lopes José de Filippi 

Paulo Ferreira Valmir Assunção 

PMDB  

Adrian 
vaga do PRTB

 Edinho Araújo 

Flaviano Melo Paulo Piau 



Genecias Noronha (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

João Arruda 
vaga do PSL

 

 

Mauro Mariani 

 

PSDB  

Marco Tebaldi William Dib 

1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga) 

PP  

João Pizzolatti 
vaga do PRP

 Márcio Reinaldo Moreira 

Roberto Britto Mário Negromonte 
vaga do PSDB

 

 

Rebecca Garcia 
vaga do PRTB

 

DEM  

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

PR  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) João Carlos Bacelar 

PSB  

Domingos Neto Abelardo Camarinha 

Leopoldo Meyer 
vaga do PDT

 Valadares Filho 
vaga do DEM

 

PDT  

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

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira Arnaldo Jardim 

PTB  

Nelson Marquezelli Jorge Corte Real 

PRTB  

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

PRP  

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

PSL  

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

PSD  

Edson Pimenta 
vaga do DEM

 Jorge Boeira 
vaga do PMDB

 

Heuler Cruvinel 
vaga do PR

 José Nunes 
vaga do PRP

 

 

Junji Abe 
vaga do PSL

 

PCdoB  

 

Luciana Santos 
vaga do PDT

 

 

Secretário(a): Iracema Marques 

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188 

Telefones: 3216-6551/ 6554 

FAX: 3216-6560 

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

Presidente: Domingos Dutra (PT) 

1º Vice-Presidente: Erika Kokay (PT) 

2º Vice-Presidente: Padre Ton (PT) 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Domingos Dutra Janete Rocha Pietá 

Erika Kokay Luiz Alberto 

Padre Ton Luiz Couto 

PMDB  

3 vagas Teresa Surita 

 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 

 

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PSDB  

2 vagas Antonio Carlos Mendes Thame 

 

Luiz Fernando Machado 

PP  

(Dep. do PSD ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

DEM  

1 vaga 1 vaga 

PR  

Lincoln Portela Ronaldo Fonseca 

PSB  

1 vaga Janete Capiberibe 
vaga do PMDB

 

 

Keiko Ota 

 

Luiza Erundina 
vaga do PDT

 



PDT  

Weverton Rocha (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

1 vaga Arnaldo Jordy 
vaga do PTB

 

 

Roberto de Lucena 

PTB  

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

vaga) 

PSOL  

Jean Wyllys Chico Alencar 

PRP  

1 vaga (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

PTC  

1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga) 

PSD  

Liliam Sá 
vaga do PP

 

 

PSC  

 

Antônia Lúcia 
vaga do PTC

 

PCdoB  

 

Manuela D'ávila (Licenciado) 
vaga do 

PMDB
 

PTdoB  

 

Rosinha da Adefal 
vaga do PRP

 

 

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185 

Telefones: 3216-6571 

FAX: 3216-6580 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Presidente: Newton Lima (PT) 

1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Pedro Uczai (PT) 

3º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Artur Bruno Alessandro Molon 

Biffi Angelo Vanhoni 

Fátima Bezerra Gilmar Machado 

Newton Lima Miriquinho Batista 

Pedro Uczai 
vaga do PP

 (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

Reginaldo Lopes 
vaga do PMDB

 

 

Waldenor Pereira 

 

PMDB  

Gabriel Chalita Eliseu Padilha 

Joaquim Beltrão Geraldo Resende 

Lelo Coimbra Mauro Benevides 

Professor Setimo Natan Donadon 
vaga do PT

 

Raul Henry 
vaga do PDT

 Osmar Serraglio 

(Dep. do PT ocupa a vaga) 
Rogério Peninha Mendonça 

vaga do 

PP
 

 

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

PSDB  

Mara Gabrilli Eduardo Barbosa 

Rogério Marinho Jorginho Mello 

Telma Pinheiro Nilson Leitão 

PP  

Waldir Maranhão Aline Corrêa 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Linhares 

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

DEM  

Luiz Carlos Setim João Bittar 

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

Major Fábio 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Onyx Lorenzoni 

PR  

Izalci Anderson Ferreira 

Paulo Freire Maurício Quintella Lessa 

Tiririca (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

PSB  

Danilo Cabral (Licenciado) Ariosto Holanda 



Luiz Noé Keiko Ota 
vaga do PSC

 

 

Severino Ninho 
vaga do PTB

 

 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PDT  

Paulo Rubem Santiago Dr. Jorge Silva 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Marcos Rogério 
vaga do PSB

 

 

Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian Antônio Roberto 
vaga do PMDB

 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Henrique Afonso 

 

Penna 

PTB  

Alex Canziani (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PSC  

Costa Ferreira (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali 

PRB  

Acelino Popó (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSD  

Ademir Camilo 
vaga do DEM

 Manoel Salviano 
vaga do PRB

 

Jorge Boeira 
vaga do PP

 

 

PSOL  

Chico Alencar 
vaga do Bloco PV, PPS

 Jean Wyllys 
vaga do PR

 

 

Secretário(a): Jairo Luís Brod 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170 

Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628 

FAX: 3216-6635 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

Presidente: Antônio Andrade (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Lucio Vieira Lima (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Assis Carvalho (PT) 

3º Vice-Presidente: Pauderney Avelino (DEM) 

Titulares Suplentes 

PT  

Afonso Florence Emiliano José 

Andre Vargas João Paulo Cunha 

Assis Carvalho Reginaldo Lopes 

Cláudio Puty Ricardo Berzoini 

José Guimarães Rogério Carvalho 

Pedro Eugênio Zeca Dirceu 

PMDB  

Antônio Andrade Celso Maldaner 

João Magalhães 
vaga do Bloco PV, PPS

 Eduardo Cunha 

José Priante 
Genecias Noronha 

vaga do 

PDT
 

Júnior Coimbra 
vaga do Bloco PV, PPS

 Luiz Pitiman 

Lucio Vieira Lima Manoel Junior 

Pedro Novais 
(Dep. do PSC ocupa a 

vaga) 

1 vaga 

 

PSDB  

Alfredo Kaefer Marcus Pestana 

Rui Palmeira (Licenciado) Nelson Marchezan Junior 

Vaz de Lima 1 vaga 

PP  

Toninho Pinheiro Jerônimo Goergen 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Paulo Maluf 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

DEM  

Alexandre Leite Jairo Ataíde 

Pauderney Avelino Luiz Carlos Setim 

Rodrigo Maia Mendonça Prado 

PR  

Aelton Freitas João Maia 

(Dep. do PTC ocupa a vaga) Luciano Castro 

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

vaga) 

PSB  



Audifax (Licenciado) Jose Stédile 

Fernando Coelho Filho Mauro Nazif 

PDT  

João Dado André Figueiredo 

Manato 
(Dep. do PMDB ocupa a 

vaga) 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Arnaldo Jardim 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Carmen Zanotto 

PTB  

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

vaga) 

PSC  

Zequinha Marinho Andre Moura 
vaga do PMDB

 

 

Leonardo Gadelha 

PCdoB  

Osmar Júnior Delegado Protógenes 

PRB  

Otoniel Lima Cleber Verde (Licenciado) 

PSD  

Guilherme Campos 
vaga do PTB

 João Lyra 
vaga do PR

 

Júlio Cesar 
vaga do PP

 Sérgio Brito 
vaga do PTB

 

Reinhold Stephanes 
vaga do PP

 

 

PHS  

José Humberto 
vaga do PR

 

 

PTC  

Edivaldo Holanda Junior (Licenciado) 
vaga do PR

 
 

 

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 

Presidente: Edmar Arruda (PSC) 

1º Vice-Presidente: Edson Santos (PT) 

2º Vice-Presidente: Wellington Roberto (PR) 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Devanir Ribeiro José Mentor 

Edson Santos Odair Cunha 

Vanderlei Siraque Sibá Machado 

PMDB  

Aníbal Gomes Eduardo Cunha 

Edio Lopes João Magalhães 

Giroto (Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

Hugo Motta 
vaga do Bloco PV, PPS

 

 

Nelson Bornier 
vaga do PP

 

 

PSDB  

Carlos Brandão Vanderlei Macris 

(Dep. do PEN ocupa a 
vaga) 

Vaz de Lima 

PP  

Aline Corrêa Carlos Magno 

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Luis Carlos Heinze 

DEM  

Ronaldo Caiado Davi Alcolumbre 
vaga do PSB

 

1 vaga Mendonça Filho 

 

Pauderney Avelino 
vaga do PDT

 

 

Rodrigo Maia 

PR  

Paulo Feijó Anthony Garotinho 

Wellington Roberto Davi Alves Silva Júnior 

PSB  

Glauber Braga (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

PDT  

Marcelo Matos (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  



(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Roberto Freire 

PTB  

Nilton Capixaba (Dep. do PTC ocupa a vaga) 

PSC  

Edmar Arruda Filipe Pereira 

PCdoB  

Daniel Almeida (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSD  

 

Sérgio Brito 
vaga do PCdoB

 

PEN  

Fernando Francischini 
vaga 

do PSDB
 

 

PRTB  

 

Aureo 
vaga do PMDB

 

PTC  

 

Edivaldo Holanda Junior (Licenciado) 
vaga do PTB

 

 

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 

PT  

Amauri Teixeira Benedita da Silva 

Fernando Ferro Bohn Gass 
vaga do PMDB

 

Marcon Edson Santos 
vaga do PMDB

 

Paulo Ferreira 
vaga do PMDB

 Eudes Xavier 

 

João Paulo Lima 

PMDB  

Francisco Escórcio Leonardo Picciani 

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

vaga) 

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

vaga) 

PSDB  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) 2 vagas 

(Dep. do PTC ocupa a vaga) 

 

PP  

Roberto Britto 2 vagas 

(Dep. do PRTB ocupa a vaga) 

 

DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  1 vaga 

PR  

Anthony Garotinho 
(Dep. do PRP ocupa a 

vaga) 

PSB  

Glauber Braga 
vaga do PDT

 Jose Stédile 
vaga do PDT

 

Luiza Erundina Romário 

PDT  

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

vaga) 

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy 
(Dep. do PRB ocupa a 

vaga) 

PTB  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSC  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Costa Ferreira 

PCdoB  

1 vaga 1 vaga 

PSD  

Diego Andrade 
vaga do PTB

 

 

Francisco Araújo 
vaga do PSC

 

 

PRB  

 
Vitor Paulo 

vaga do Bloco PV, 



PPS
 

PSOL  

Jean Wyllys 
vaga do PMDB

 

 

PRP  

 

Jânio Natal 
vaga do PR

 

PSL  

Dr. Grilo 
vaga do PSDB

 

 

PRTB  

Aureo 
vaga do PP

 

 

PTC  

Edivaldo Holanda Junior (Licenciado) 
vaga do PSDB

 
 

 

Secretário(a): Sônia Hypolito 

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122 

Telefones: 3216-6692 / 6693 

FAX: 3216-6699 

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Presidente: Sarney Filho (PV) 

1º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 

2º Vice-Presidente: Penna (PV) 

3º Vice-Presidente: Rebecca Garcia (PP) 

Titulares Suplentes 

PT  

Leonardo Monteiro Fernando Ferro 

Márcio Macêdo Fernando Marroni 

Marina Santanna Zé Geraldo 

PMDB  

Paulo Piau 
vaga do PTB

 Leandro Vilela 

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

Pedro Paulo 
vaga do PP

 

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

Valdir Colatto 

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

vaga) 

PSDB  

Marcio Bittar Antonio Carlos Mendes Thame 

Ricardo Tripoli Marco Tebaldi 

PP  

Rebecca Garcia (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

DEM  

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

PR  

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

Bernardo Santana de Vasconcellos 
vaga do PRTB

 

 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) 

PSB  

Givaldo Carimbão (Dep. do PRB ocupa a vaga) 

PDT  

Giovani Cherini Miro Teixeira 

 

Oziel Oliveira 
vaga do PR

 

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto 
vaga do PMDB

 Alfredo Sirkis 
vaga do PMDB

 

Arnaldo Jordy 
vaga do PR

 Arnaldo Jardim 

Penna 
vaga do PMDB

 

 

Sarney Filho 

 

PTB  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Paes Landim 

PSC  

Stefano Aguiar Lauriete 

PSOL  

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PRTB  

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

PSD  

Felipe Bornier 
vaga do DEM

 Homero Pereira 
vaga do PSOL

 

Irajá Abreu 
vaga do PRTB

 

 

PRB  

Vilalba 
vaga do PMDB

 Antonio Bulhões 
vaga do PSB

 

 

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida 



Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142 

Telefones: 3216-6521 A 6526 

FAX: 3216-6535 

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Presidente: Simão Sessim (PP) 

1º Vice-Presidente: Dimas Fabiano (PP) 

2º Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PR) 

3º Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP) 

Titulares Suplentes 

PT  

Carlos Zarattini Edson Santos 

Fernando Ferro Ronaldo Zulke 

Gabriel Guimarães Rubens Otoni 

Luiz Alberto Vanderlei Siraque 

Padre João Weliton Prado 

Vander Loubet 
vaga do PSC

 

 

PMDB  

Pedro Paulo Adrian 

Ronaldo Benedet Arthur Oliveira Maia 

Wladimir Costa Fátima Pelaes 

(Dep. do PP ocupa a vaga) Leonardo Quintão 

(Dep. do PP ocupa a vaga) Professor Setimo 

PSDB  

Luiz Fernando Machado Domingos Sávio 

Paulo Abi-ackel Sergio Guerra 

1 vaga 
(Dep. do PR ocupa a 

vaga) 

PP  

Dimas Fabiano João Pizzolatti 

Gladson Cameli 
vaga do PMDB

 Luiz Argôlo 

José Otávio Germano 
vaga do PMDB

 Nelson Meurer 

Luiz Fernando Faria 
vaga do PRB

 

 

Sandes Júnior 

 

Simão Sessim 

 

DEM  

Davi Alcolumbre Abelardo Lupion 

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

Júlio Campos 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vitor Penido 

PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos 
Aracely de Paula 

vaga 

do PSDB
 

Davi Alves Silva Júnior Paulo Feijó 

João Carlos Bacelar 
vaga do PSB

 Zoinho 

PSB  

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

Antonio Balhmann 

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

a vaga) 

PDT  

Ângelo Agnolin 
Félix Mendonça 

Júnior 

Marcos Rogério 
vaga do DEM

 
Salvador Zimbaldi 

vaga 

do PSB
 

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy 

Dr. Aluizio Paulo Wagner 

PTB  

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

Ronaldo Nogueira 

PSC  

(Dep. do PT ocupa a vaga) Nelson Padovani 

PCdoB  

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

Osmar Júnior 

PRB  

(Dep. do PP ocupa a vaga) George Hilton 

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

 

 



Guilherme Mussi 
vaga do PSB

 

 

Marcos Montes 
vaga do PTB

 

 

 

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda 

Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56 

Telefones: 3216-6711 / 6713 

FAX: 3216-6720 

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA 

NACIONAL 

Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: Vitor Paulo (PRB) 

3º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM) 

Titulares Suplentes 

PT  

Dalva Figueiredo Benedita da Silva 

Dr. Rosinha Carlos Zarattini 

Henrique Fontana Francisco Praciano 

Janete Rocha Pietá Leonardo Monteiro 

Luiz Sérgio Paulo Ferreira 

Taumaturgo Lima 1 vaga 

PMDB  

Elcione Barbalho 
vaga do DEM

 Alexandre Santos 
vaga do PMN

 

Íris de Araújo Hugo Motta 

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

Newton Cardoso 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pedro Novais 

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Raul Henry 

PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame 
vaga do PMDB

 
Berinho Bantim 

Carlos Alberto Leréia Cesar Colnago 

Emanuel Fernandes Eduardo Azeredo 

Luiz Nishimori 

 

Sergio Guerra 
vaga do PP

 

 

PP  

Jair Bolsonaro Dimas Fabiano 

(Dep. do PRB ocupa a vaga) Missionário José Olimpio 

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga 

DEM  

Claudio Cajado Major Fábio 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 
(Dep. do PSD (art. 2º do Ato da 

Mesa nº 27/2012) ocupa a vaga) 

PR  

Aracely de Paula 
Anderson Ferreira 

vaga do PSD (art. 2º 

do Ato da Mesa nº 27/2012)
 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) José Rocha 

 

Vicente Arruda 

PSB  

Gonzaga Patriota Abelardo Camarinha 

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

1 vaga 

PDT  

Damião Feliciano Sebastião Bala Rocha 

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

Vieira da Cunha 

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis 
vaga do PMDB

 1 vaga 

Dimas Ramalho 
vaga do PDT

 

 

Roberto de Lucena 

 

PTB  

Arnon Bezerra Antonio Brito 

 

Paes Landim 
vaga do PTdoB

 

PSC  

Leonardo Gadelha Erivelton Santana 

Takayama 
vaga do PMDB

 

 

PCdoB  

Perpétua Almeida João Ananias 

PMN  

Jaqueline Roriz (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PTdoB  

(Dep. do PRB ocupa a vaga) (Dep. do PTB 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

 Raul Lima 
vaga do DEM

 

Jefferson Campos (Dep. do PR ocupa a vaga) 

PRB  

George Hilton 
vaga do PP

 

 

Vitor Paulo 
vaga do PTdoB

 

 

PSOL  

Ivan Valente 
vaga do PR

 

 

 

Secretário(a): Ana Cristina Oliveira 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125 

Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737 

FAX: 3216-6745 

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 

Presidente: Efraim Filho (DEM) 

1º Vice-Presidente: Mendonça Prado (DEM) 

2º Vice-Presidente: Alexandre Leite (DEM) 

3º Vice-Presidente: Marllos Sampaio (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon Erika Kokay 

Dalva Figueiredo José Mentor 

Vanderlei Siraque Nazareno Fonteles 

PMDB  

Marllos Sampaio 
vaga do PSC

 Edio Lopes 

Rodrigo Bethlem Fabio Trad 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Mauro Lopes 

1 vaga 

 

PSDB  

João Campos Carlos Sampaio 

Pinto Itamaraty (Licenciado) 
vaga do 

PP
 

Luiz Carlos 

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

 

PP  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Jair Bolsonaro 

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

DEM  

Alexandre Leite 
vaga do PP

 Onyx Lorenzoni 
vaga do PDT

 

Efraim Filho 
(Dep. do PCdoB ocupa a 

vaga) 

Mendonça Prado 
vaga do PCdoB

 

 

PR  

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) Lincoln Portela 

PSB  

Givaldo Carimbão 
vaga do PMDB

 Gonzaga Patriota 

Keiko Ota Pastor Eurico 
vaga do Bloco PV, PPS

 

PDT  

Enio Bacci (Dep. do DEM ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga) 

PTB  

José Augusto Maia Arnaldo Faria de Sá 

PSC  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Hugo Leal 

PCdoB  

(Dep. do DEM ocupa a vaga) Delegado Protógenes 

 

Perpétua Almeida 
vaga do DEM

 

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

Francisco Araújo Guilherme Campos 

Junji Abe Sérgio Brito 

PTdoB  

Lourival Mendes 
vaga do PR

 

 

PEN  

Fernando Francischini 
vaga do PSDB

 

 

 

Secretário(a): Ricardo Menezes Perpétuo 

Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C 

Telefones: 3216-6761 / 6762 

FAX: 3216-6770 



 
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) 

Titulares Suplentes 

PT  

Amauri Teixeira Arlindo Chinaglia 

Angelo Vanhoni Assis Carvalho 

Benedita da Silva Dr. Rosinha 

Chico D'angelo Erika Kokay 

Nazareno Fonteles Padre João 

Rogério Carvalho (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PMDB  

Darcísio Perondi André Zacharow 

Geraldo Resende Danilo Forte 

Nilda Gondim 
vaga do 

Bloco PV, PPS
 

Elcione Barbalho 

Osmar Terra Íris de Araújo 

Saraiva Felipe Raimundão 
vaga do PSD (art. 2º do Ato da Mesa nº 27/2012)

 

Teresa Surita Rodrigo Bethlem 
vaga do PT

 

 

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

PSDB  

Eduardo Barbosa Bruna Furlan 

Marcus Pestana João Campos 

William Dib Mara Gabrilli 

PP  

Cida Borghetti Iracema Portella 

José Linhares Roberto Britto 

(Dep. do PTB ocupa a 
vaga) 

Toninho Pinheiro 

DEM  

Fábio Souto 
vaga do PSC

 Luiz Carlos Setim 

Lael Varella Ronaldo Caiado 

Mandetta (Dep. do PTB ocupa a vaga) 

(Dep. do PCdoB 
ocupa a vaga) 

 

PR  

Maurício Trindade Gorete Pereira 

Neilton Mulim (Dep. do PHS ocupa a vaga) 

(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) 

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

PSB  

Alexandre Roso Pastor Eurico 

Ribamar Alves Paulo Foletto 

PDT  

Dr. Jorge Silva Manato 

Sueli Vidigal Paulo Rubem Santiago 

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Dr. Aluizio 

(Dep. do PMDB ocupa 
a vaga) 

Roberto de Lucena 

 

Rosane Ferreira 
vaga do PMDB

 

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 

Celia Rocha 
vaga do PP

 Walney Rocha 
vaga do DEM

 

PSC  

(Dep. do DEM ocupa 
a vaga) 

Pastor Marco Feliciano  

PCdoB  

Jandira Feghali Jô Moraes 

João Ananias 
vaga do DEM

 

 

PRB  

Jhonatan de Jesus Vitor Paulo 

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

Dr. Paulo César Geraldo Thadeu 

Eleuses Paiva Nice Lobão 
vaga do PR

 

Walter Tosta Onofre Santo Agostini 

 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PTdoB  



Rosinha da Adefal 
vaga 

do PR
 

 

PHS  

 

José Humberto 
vaga do PR

 

 

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145 

Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786 

FAX: 3216-6790 

 
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E 

SERVIÇO PÚBLICO 

Presidente: Sebastião Bala Rocha (PDT) 

1º Vice-Presidente: Flávia Morais (PDT) 

2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB) 

3º Vice-Presidente: Laercio Oliveira (PR) 

Titulares Suplentes 

PT  

Eudes Xavier Amauri Teixeira 

Policarpo Luiz Sérgio 

Vicentinho Marcon 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Nelson Pellegrino (Licenciado) 

PMDB  

Fátima Pelaes Darcísio Perondi 

Sandro Mabel Leonardo Quintão 

(Dep. do PR ocupa a vaga) Wladimir Costa 

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

PSDB  

Andreia Zito João Campos 

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

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

PP  

Pedro Henry José Otávio Germano 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Luiz Fernando Faria 
vaga do PSDB

 

 

Roberto Balestra 

DEM  

Augusto Coutinho Efraim Filho 

João Bittar (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PR  

Gorete Pereira 
vaga do PMDB

 Henrique Oliveira 

Laercio Oliveira (Dep. do PSL ocupa a vaga) 

Luciano Castro 

 

PSB  

Mauro Nazif Alexandre Roso 

Vicente Selistre 
vaga do PT

 Sandra Rosado 

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

 

PDT  

Flávia Morais 
vaga do PP

 André Figueiredo 

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini 
vaga do PSDB

 

Sebastião Bala Rocha 
vaga do PMDB

 

 

Bloco PV, PPS  

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

PTB  

Jorge Corte Real 
vaga do Bloco PV, PPS

 Alex Canziani 
vaga do Bloco PV, PPS

 

Sabino Castelo Branco Jovair Arantes 

Silvio Costa 
vaga do PSDB

 

 

Walney Rocha 
vaga do PSDB

 

 

PSC  

Erivelton Santana (Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 

PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal 
vaga do PSC

 

 

Chico Lopes 
vaga do DEM

 

 

Daniel Almeida 
vaga do PMDB

 

 

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

PRB  

Márcio Marinho Vilalba 

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

Roberto Santiago 
vaga do PSB

 Armando Vergílio 
vaga do PCdoB

 

Sergio Zveiter (Licenciado) Carlos Souza 



PSL  

 

Dr. Grilo 
vaga do PR

 

 

Secretário(a): José Mauro Meira Magalhães 

Local: Anexo II, Sala T 50 

Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807 

FAX: 3216-6815 

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Presidente: José Rocha (PR) 

1º Vice-Presidente: Afonso Hamm (PP) 

2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PSC) 

3º Vice-Presidente: Luci Choinacki (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

José Airton João Paulo Lima 

Luci Choinacki Policarpo 

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Vicente Candido 

PMDB  

Benjamin Maranhão (Licenciado) 
vaga do PP

 
João Arruda 

Edinho Bez Joaquim Beltrão 

Francisco Escórcio Marllos Sampaio 

Renan Filho 

 

PSDB  

Carlaile Pedrosa Andreia Zito 
vaga do Bloco PV, PPS

 

Otavio Leite Rui Palmeira (Licenciado) 

 

Telma Pinheiro 

PP  

Afonso Hamm Renato Molling 

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

DEM  

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Fábio Souto 

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  

PR  

José Rocha Neilton Mulim 

PSB  

Jonas Donizette (Dep. do PRB ocupa a vaga) 

Romário 
vaga do DEM

 

 

Valadares Filho 
vaga do DEM

 

 

PDT  

André Figueiredo Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno (Dep. do PSDB ocupa a vaga) 

PTB  

Magda Mofatto Arnon Bezerra 

 

José Augusto Maia 
vaga do PP

 

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca 
vaga do PT

 Ratinho Junior 

1 vaga 

 

PCdoB  

Jô Moraes Delegado Protógenes 

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

Danrlei de Deus Hinterholz Jefferson Campos 

Fábio Faria Marcos Montes 

PRB  

 

Acelino Popó 
vaga do PSB

 

 

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior 

Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo 

Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833 

FAX: 3216-6835 

 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

Presidente: Washington Reis (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC) 

3º Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Geraldo Simões Andre Vargas 

José de Filippi Cândido Vaccarezza 



Zezéu Ribeiro Devanir Ribeiro 

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Jesus Rodrigues 

(Dep. do PP ocupa a vaga) José Airton 

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

 Mauro Mariani 

Marinha Raupp 
vaga do PSDB

 Nelson Bornier 
vaga do PTdoB

 

Mauro Lopes Pedro Chaves 
vaga do PP

 

Newton Cardoso Professor Setimo 
vaga do PP

 

Washington Reis Ronaldo Benedet 
vaga do PSC

 

(Dep. do PR ocupa a vaga) 

 

PSDB  

Vanderlei Macris Carlos Alberto Leréia 

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Nilson Leitão 

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

vaga) 

PP  

João Leão (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

Lázaro Botelho (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

Luiz Argôlo 
vaga do PT

 (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Mário Negromonte 

 

Renzo Braz 
vaga do DEM

 

 

DEM  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) Júlio Campos 

(Dep. do PP ocupa a vaga) Lael Varella 

1 vaga Vitor Penido 

PR  

Jaime Martins Francisco Floriano 

Lúcio Vale 
vaga do PTB

 Paulo Freire 

Milton Monti 

 

Wellington Fagundes 
vaga do 

 

PSOL
 

Zoinho 
vaga do PMDB

 

 

PSB  

Jose Stédile Gonzaga Patriota 

Laurez Moreira Leopoldo Meyer 

PDT  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Zé Silva 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

Arnaldo Jardim 
vaga do PSDB

 

 

Fábio Ramalho 

PTB  

(Dep. do PR ocupa a vaga) José Chaves 

PSC  

Hugo Leal (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PCdoB  

(Dep. do PMDB ocupa a 
vaga) 

1 vaga 

PTdoB  

Lourival Mendes (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSOL  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 

PHS  

1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSD  

Diego Andrade 
vaga do DEM

 Arolde de Oliveira 
vaga do PHS

 

 

Ricardo Izar 
vaga do PP

 

 

Secretário(a): Admar Pires dos Santos 

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175 

Telefones: 3216-6853 A 6856 

FAX: 3216-6860 

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDOS E 
APRESENTAR PROPOSTAS COM RELAÇÃO AO PROJETO 



DE LEI Nº 4378, DE 1998, DO SR. MILTON MENDES, QUE 
"REGULA AS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE A 

AGROINDÚSTRIA E O PRODUTOR RURAL INTEGRADO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Assis do Couto Jesus Rodrigues 

Bohn Gass Marcon 

Gabriel Guimarães Rogério Carvalho 

Pedro Uczai 1 vaga 

PMDB  

Alceu Moreira 4 vagas 

Antônio Andrade 

 

Celso Maldaner 

 

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  

Abelardo Lupion 2 vagas 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 

PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos 2 vagas 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

PSB  

Domingos Neto Luiz Noé 

Laurez Moreira 1 vaga 

PDT  

Zé Silva Giovani Cherini 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha 

PSC  

Costa Ferreira Nelson Padovani 

PCdoB  

1 vaga 1 vaga 

PRB  

1 vaga 1 vaga 

PSL  

1 vaga 1 vaga 

PSD  

Hélio Santos 
vaga do PSDB

 

 

Homero Pereira 
vaga do PR

 

 

Moreira Mendes 
vaga do Bloco PV, PPS

 

 

 

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 EFETUAR ESTUDOS, 

LEVANTAR AS PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO E 
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À TEMÁTICA 
ENVOLVENDO O APRIMORAMENTO DO ESTADO, DAS 

INSTITUIÇÕES E DA DEMOCRACIA BRASILEIRA 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Francisco Praciano Afonso Florence 

José de Filippi Assis do Couto 

Paulo Teixeira Márcio Macêdo 



Rogério Carvalho Nazareno Fonteles 

PMDB  

Leonardo Picciani Fabio Trad 

Luiz Pitiman 3 vagas 

Osmar Serraglio 

 

Saraiva Felipe 

 

PSDB  

Bonifácio de Andrada 3 vagas 

João Campos 

 

Luiz Carlos 

 

PP  

Beto Mansur João Leão 

Esperidião Amin Paulo Maluf 

DEM  

Mendonça Filho 2 vagas 

Mendonça Prado 

 

PR  

Laercio Oliveira 2 vagas 

1 vaga 

 

PSB  

Audifax (Licenciado) 2 vagas 

Valadares Filho 

 

PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga 

Bloco PV, PPS  

Almeida Lima 1 vaga 

PTB  

Paes Landim 1 vaga 

PSC  

Costa Ferreira Leonardo Gadelha 

PCdoB  

João Ananias 1 vaga 

PRB  

Heleno Silva 1 vaga 

PTdoB  

Rosinha da Adefal 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  

2 vagas 2 vagas 

 

Secretário(a): - 

 
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" 

Presidente: Chico Lopes (PCdoB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Carlinhos Almeida Devanir Ribeiro 

Luiz Alberto Edson Santos 

Luiz Couto Fátima Bezerra 

1 vaga 1 vaga 

PMDB  

Fátima Pelaes Edinho Bez 

Marinha Raupp Mauro Benevides 

Marllos Sampaio 2 vagas 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 

Otavio Leite 

 

Vanderlei Macris 

 



PP  

Sandes Júnior Márcio Reinaldo Moreira 

Vilson Covatti Roberto Teixeira 

DEM  

Alexandre Leite 2 vagas 

Mendonça Prado 

 

PR  

Gorete Pereira 2 vagas 

Zoinho 

 

PSB  

Mauro Nazif 2 vagas 

Sandra Rosado 

 

PDT  

Paulo Pereira da Silva Giovani Cherini 

Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

PSC  

Filipe Pereira 1 vaga 

PCdoB  

Chico Lopes Daniel Almeida 

PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde (Licenciado) 

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSD  

Átila Lins 
vaga do PMDB

 

 

Felipe Bornier 
vaga do PHS

 

 

 

Secretário(a): Raquel Andrade 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6240 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXECUTIVA ENCARREGADA DE IMPLEMENTAR 

TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO PARLAMENTO JOVEM 

BRASILEIRO 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Miguel Corrêa 

 

Newton Lima 

 

PMDB  

Teresa Surita 

 

PSDB  

Luiz Fernando Machado 

 

Mara Gabrilli 

 

DEM  

Professora Dorinha Seabra Rezende  

 

PSOL  

Jean Wyllys 

 

 

Secretário(a): Hérycka 

Local: Prédio do CEFOR, Sala 27 

Telefones: Ramal 67620 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E 
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 005-A, DE 2011, DO SR. NELSON 

MARQUEZELLI, QUE "ALTERA O INCISO XV DO ART. 48 E 
REVOGA OS INCISOS VII E VIII DO ART. 49 PARA 

ESTABELECER QUE OS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE E 
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTROS DE ESTADO, 

SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS SÃO IDÊNTICOS 
AOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL" 

Presidente: Laercio Oliveira (PR) 

1º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR) 

2º Vice-Presidente: Weliton Prado (PT) 

3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC) 

Relator: Mauro Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  



Carlinhos Almeida Zé Geraldo 

Josias Gomes 3 vagas 

Weliton Prado 

 

1 vaga 

 

PMDB  

Arthur Oliveira Maia Darcísio Perondi 

Marcelo Castro 3 vagas 

Mauro Lopes 

 

Wladimir Costa 

 

PSDB  

Bonifácio de Andrada 3 vagas 

João Campos 

 

Jorginho Mello 

 
PP  

Carlos Magno Dilceu Sperafico 

Roberto Balestra José Otávio Germano 

DEM  

Alexandre Leite 2 vagas 

Augusto Coutinho 

 

PR  

Gorete Pereira Aelton Freitas 

Laercio Oliveira 1 vaga 

PSB  

Abelardo Camarinha Valtenir Pereira 

Gonzaga Patriota 1 vaga 

PDT  

João Dado Damião Feliciano 

Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 

PTB  

Nelson Marquezelli Josué Bengtson 

PSC  

Zequinha Marinho 1 vaga 

PCdoB  

Evandro Milhomen Osmar Júnior 

PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 

PRTB  

Aureo 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  

José Carlos Araújo Jefferson Campos 

Moreira Mendes Onofre Santo Agostini 

 

Secretário(a): Shelley Galvão Valadares 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6205 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10-A, DE 
2011, DO SR. LUIZ FERNANDO MACHADO, QUE "ALTERA 
OS ARTS. 28, 29 E 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 

INSTITUIR A OBRIGATORIEDADE DE ELABORAÇÃO E 
CUMPRIMENTO DO PLANO DE METAS PELO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, COM 
BASE NAS PROPOSTAS DA CAMPANHA ELEITORAL" 

Presidente: Leonardo Quintão (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Raul Henry (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Wellington Fagundes (PR) 

Relator: João Paulo Lima (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

João Paulo Lima Iriny Lopes 

Paulo Teixeira 3 vagas 

Sibá Machado 

 

1 vaga 

 

PMDB  

José Priante Edinho Bez 

Leonardo Quintão Geraldo Resende 

Lucio Vieira Lima Manoel Junior 

Raul Henry Sandro Mabel 

PSDB  



Cesar Colnago 3 vagas 

Luiz Fernando Machado 

 

Raimundo Gomes de Matos 

 

PP  

Esperidião Amin Renato Molling 

Paulo Maluf Roberto Britto 

DEM  

2 vagas 2 vagas 

PR  

Izalci 2 vagas 

Wellington Fagundes 

 

PSB  

Audifax (Licenciado) 2 vagas 

1 vaga 

 

PDT  

Marcos Medrado (Licenciado) 1 vaga 

Bloco PV, PPS  

Sandro Alex 1 vaga 

PTB  

Magda Mofatto 1 vaga 

PSC  

Leonardo Gadelha 1 vaga 

PCdoB  

1 vaga 1 vaga 

PRB  

1 vaga 1 vaga 

PSL  

Dr. Grilo 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  

Átila Lins 2 vagas 

Onofre Santo Agostini 

 

 

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6211 

FAX: (61) 3216-6225 

 
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 

Presidente: Almeida Lima (PPS) 

1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB) 

2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM) 

Titulares Suplentes 

PT  

Erika Kokay Bohn Gass 

Henrique Fontana Fernando Ferro 

João Paulo Lima Luci Choinacki 

José Guimarães Luiz Alberto 

Ricardo Berzoini Sibá Machado 

Rubens Otoni Taumaturgo Lima 

Waldenor Pereira Vicente Candido 

PMDB  

Alceu Moreira Danilo Forte 

Edinho Araújo Eduardo Cunha 

Mauro Benevides Íris de Araújo 

Newton Cardoso Marcelo Castro 

Professor Setimo Raul Henry 

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

1 vaga 

PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer 

Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada 

Marcus Pestana Marcio Bittar 

William Dib 
Romero Rodrigues 

(Licenciado) 

PP  

Esperidião Amin Jerônimo Goergen 

José Otávio Germano Márcio Reinaldo Moreira 



Paulo Maluf Roberto Balestra 

Simão Sessim 1 vaga 

DEM  

Augusto Coutinho Felipe Maia 

Efraim Filho Mandetta 

Pauderney Avelino Mendonça Filho 

Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni 

PR  

Jaime Martins Maurício Quintella Lessa 

Luciano Castro (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

Vicente Arruda 1 vaga 

PSB  

Luiza Erundina Pastor Eurico 

Ribamar Alves Valadares Filho 

Valtenir Pereira (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 

Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis Roberto Freire 

Almeida Lima 
vaga do PMDB

 Rosane Ferreira 

Sandro Alex 

 

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 

Walney Rocha Paes Landim 

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda 

PCdoB  

Daniel Almeida Delegado Protógenes 

PRB  

George Hilton Vitor Paulo 

PTdoB  

Lourival Mendes 1 vaga 

PSD  

 

Felipe Bornier 
vaga do PR

 

 

Jefferson Campos 
vaga do PSB

 

 

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" 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Fabio Trad (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon Amauri Teixeira 

Beto Faro Devanir Ribeiro 

Cândido Vaccarezza Pedro Uczai 

José Mentor Weliton Prado 

PMDB  

Arthur Oliveira Maia Edio Lopes 

Eliseu Padilha Eduardo Cunha 

Fabio Trad Ronaldo Benedet 

Marçal Filho Valdir Colatto 

PSDB  

Carlos Sampaio Jorginho Mello 

João Campos 
Zenaldo Coutinho 

(Licenciado) 

Reinaldo Azambuja 
(Dep. do PEN ocupa a 

vaga) 

PP  

Rebecca Garcia Esperidião Amin 

Renzo Braz Vilson Covatti 



DEM  

Davi Alcolumbre Eli Correa Filho 

Felipe Maia Júlio Campos 

PR  

Ronaldo Fonseca 
Bernardo Santana de 

Vasconcellos 

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) João Maia 

PSB  

Alexandre Cardoso Keiko Ota 

Gonzaga Patriota 1 vaga 

PDT  

Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner Arnaldo Jardim 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia 

PSC  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) Filipe Pereira 

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  

Otoniel Lima Acelino Popó 

PHS  

(Dep. do PSD (por cessão de vagas) 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRTB ocupa a 
vaga) 

PSD (por cessão de vagas)  

Eliene Lima Moreira Mendes 

Francisco Araújo 1 vaga 

Ricardo Izar 
vaga do PHS

 

 

PTdoB  

Lourival Mendes 
vaga do PR

 

 

PEN  

 

Fernando Francischini 
vaga do 

PSDB
 

PSL  

Dr. Grilo 
vaga do PSC

 

 

PRTB  

 

Aureo 
vaga do PHS

 

 

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6206 

FAX: (61) 3216-6225 

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

CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: Luiz Carlos (PSDB) 

1º Vice-Presidente: Francisco Araújo (PSD) 

2º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB) 

3º Vice-Presidente: Mauro Nazif (PSB) 

Relator: Luciano Castro (PR) 

Titulares Suplentes 

PT  

Beto Faro Francisco Praciano 

Dalva Figueiredo Jesus Rodrigues 

Padre Ton Miriquinho Batista 

Zé Geraldo Sibá Machado 

PMDB  

Fátima Pelaes Edio Lopes 

Flaviano Melo Marinha Raupp 

Natan Donadon 2 vagas 

Teresa Surita 

 

PSDB  

Berinho Bantim 3 vagas 

Luiz Carlos 

 

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 

 

PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 

Mauro Nazif 

 

PDT  

Sebastião Bala Rocha Marcos Rogério 

Bloco PV, PPS  

Sarney Filho 1 vaga 

PTB  

Josué Bengtson Sabino Castelo Branco 

PSC  

Zequinha Marinho 1 vaga 

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  

Jhonatan de Jesus Cleber Verde (Licenciado) 

PMN  

Jaqueline Roriz 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  

Francisco Araújo Moreira Mendes 

Raul Lima 1 vaga 

 

Secretário(a): Leila Machado Campos 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6212 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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 Suplentes 

PT  

Dalva Figueiredo Domingos Dutra 

Gilmar Machado Jesus Rodrigues 

Miriquinho Batista Josias Gomes 

Odair Cunha 1 vaga 

PMDB  

Edio Lopes Alberto Filho (Licenciado) 

Flaviano Melo Elcione Barbalho 

Marçal Filho Pedro Chaves 

Sandro Mabel 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 

Mauro Nazif 

 

PDT  

Sebastião Bala Rocha Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  



1 vaga Sarney Filho 

PTB  

Nilton Capixaba Arnaldo Faria de Sá 

PSC  

Antônia Lúcia Zequinha Marinho 

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  

George Hilton Cleber Verde (Licenciado) 

PMN  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSD  

Francisco Araújo 
vaga do PMN

 

 

Hélio Santos 
vaga do PSDB

 

 

Raul Lima 
vaga do PP

 

 

Silas Câmara 
vaga do DEM

 

 

PTdoB  

Lourival Mendes 
vaga do PR

 

 

 

Secretário(a): Heloísa Maria Moulin Pedrosa Diniz 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (061) 3216- 6201 

FAX: (061) 3216- 6225 

 
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 Suplentes 

PT  

Alessandro Molon Luiz Couto 

Amauri Teixeira Nelson Pellegrino (Licenciado) 

Décio Lima Vicente Candido 

José Mentor 1 vaga 

PMDB  

Manoel Junior Marçal Filho 

Mauro Benevides Nelson Bornier 

Osmar Serraglio Rogério Peninha Mendonça 

Wilson Filho 1 vaga 

PSDB  

Bonifácio de Andrada Andreia Zito 

Otavio Leite Romero Rodrigues (Licenciado) 

Reinaldo Azambuja 1 vaga 

PP  

Dilceu Sperafico Roberto Balestra 

Jerônimo Goergen Vilson Covatti 

DEM  

Davi Alcolumbre Mendonça Prado 

Eli Correa Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Gorete Pereira 
Bernardo Santana de 

Vasconcellos 

(Dep. do PTdoB ocupa a 
vaga) 

Lincoln Portela 

PSB  

Valadares Filho Mauro Nazif 

Valtenir Pereira 1 vaga 

PDT  

Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  



1 vaga (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Antonio Brito 

PSC  

Antônia Lúcia 1 vaga 

PCdoB  

Jô Moraes Chico Lopes 

PRB  

Cleber Verde (Licenciado) 1 vaga 

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSD  

Felipe Bornier 
vaga do PHS

 Júlio Cesar 
vaga do DEM

 

 

Moreira Mendes 
vaga do Bloco PV, PPS

 

PTdoB  

Lourival Mendes 
vaga do PR

 

 

 

Secretário(a): Leila Machado Campos 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6212 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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" 

Presidente: Marçal Filho (PMDB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Benedita da Silva (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Benedita da Silva Amauri Teixeira 

Biffi Carlos Zarattini 

Luci Choinacki Luiz Couto 

Luiz Alberto Miriquinho Batista 

PMDB  

Adrian Fabio Trad 

Carlos Bezerra (Licenciado) Fátima Pelaes 

Marçal Filho 2 vagas 

Nilda Gondim 

 

PSDB  

João Campos Domingos Sávio 

Pinto Itamaraty (Licenciado) 2 vagas 

Reinaldo Azambuja 

 

PP  

Roberto Balestra Cida Borghetti 

Simão Sessim Iracema Portella 

DEM  

Onyx Lorenzoni 2 vagas 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

PR  

Gorete Pereira Henrique Oliveira 

Maurício Trindade Laercio Oliveira 

PSB  

Sandra Rosado 2 vagas 

Vicente Selistre 

 

PDT  

Flávia Morais Paulo Pereira da Silva 

Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 

PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá 

PSC  

Pastor Marco Feliciano  Andre Moura 

PCdoB  

Jô Moraes 1 vaga 

PRB  



Vitor Paulo Cleber Verde (Licenciado) 

PTdoB  

Lourival Mendes (Dep. do PSL ocupa a vaga) 

PSD  

Onofre Santo Agostini 
vaga do DEM

 

 

PSL  

 

Dr. Grilo 
vaga do PTdoB

 

 

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6203 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 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-Geral: Paes Landim (PTB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Décio Lima Alessandro Molon 

Gabriel Guimarães 3 vagas 

Vanderlei Siraque 

 

Vicente Candido 

 

PMDB  

Arthur Oliveira Maia Genecias Noronha 

Eduardo Cunha João Magalhães 

Eliseu Padilha José Priante 

Pedro Novais Lucio Vieira Lima 

PSDB  

Jutahy Junior Alfredo Kaefer 

Raimundo Gomes de Matos Cesar Colnago 

Reinaldo Azambuja Nelson Marchezan Junior 

PP  

Jerônimo Goergen Renzo Braz 

Renato Molling Roberto Teixeira 

DEM  

Eli Correa Filho Efraim Filho 

Rodrigo Maia 1 vaga 

PR  

Giacobo 
vaga do Bloco PV, PPS

 2 vagas 

Jaime Martins 

 

Laercio Oliveira 

 

PSB  

Antonio Balhmann 2 vagas 

1 vaga 

 

PDT  

André Figueiredo Ângelo Agnolin 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 

PTB  

Paes Landim Arnaldo Faria de Sá 

PSC  

Hugo Leal Filipe Pereira 

PCdoB  

Daniel Almeida 1 vaga 

PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 

PRTB  

Aureo 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  

Junji Abe Guilherme Campos 

Marcos Montes Moreira Mendes 

 

Secretário(a): Mária de Fátima de Moreira 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6204 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO 



FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O 
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS 
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO 

PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 

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 Suplentes 

PT  

Fernando Ferro Amauri Teixeira 

Miriquinho Batista João Paulo Lima 

Padre Ton Nazareno Fonteles 

Valmir Assunção Taumaturgo Lima 

PMDB  

Asdrubal Bentes Eduardo Cunha 

Edio Lopes João Magalhães 
vaga do PR

 

Natan Donadon Marinha Raupp 

Teresa Surita Valdir Colatto 

 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSDB  

Berinho Bantim Bruno Araújo 

Marcio Bittar Reinaldo Azambuja 

Nilson Leitão Rodrigo de Castro 

PP  

Carlos Magno José Otávio Germano 

Vilson Covatti Simão Sessim 

DEM  

Davi Alcolumbre 2 vagas 

Paulo Cesar Quartiero 

 

PR  

Bernardo Santana de Vasconcellos Laercio Oliveira 

Luciano Castro (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  

Janete Capiberibe Laurez Moreira 

Mauro Nazif 1 vaga 

PDT  

Giovanni Queiroz Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  

Penna Arnaldo Jordy 

PTB  

Nilton Capixaba (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PSC  

Filipe Pereira Stefano Aguiar 

PCdoB  

Perpétua Almeida 1 vaga 

PRB  

Cleber Verde (Licenciado) 1 vaga 

PSOL  

Chico Alencar 1 vaga 

PSD  

 

Francisco Araújo 
vaga do PTB

 

 

Moreira Mendes 
vaga do PMDB

 

 

Secretário(a): José Maria de Aguiar de Castro 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6209 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 3460, DE 2004, DO SR. WALTER 
FELDMAN, QUE "INSTITUI DIRETRIZES PARA A POLÍTICA 

NACIONAL DE PLANEJAMENTO REGIONAL URBANO, CRIA 
O SISTEMA NACIONAL DE PLANEJAMENTO E 

INFORMAÇÕES REGIONAIS URBANAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" (ESTATUTO DA METRÓPOLE) 

Presidente: Mauro Mariani (PMDB) 

1º Vice-Presidente: William Dib (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Heuler Cruvinel (PSD) 

3º Vice-Presidente: Rosane Ferreira (PV) 

Relator: Zezéu Ribeiro (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Edson Santos Amauri Teixeira 



José de Filippi Carlos Zarattini 

Rogério Carvalho Iriny Lopes 

Zezéu Ribeiro 1 vaga 

PMDB  

Flaviano Melo Adrian 

Íris de Araújo Hugo Motta 

João Arruda 2 vagas 

Leonardo Quintão 
vaga do PR

 

 

Mauro Mariani 

 

PSDB  

Otavio Leite Bruno Araújo 

William Dib Duarte Nogueira 

1 vaga 
Zenaldo Coutinho 

(Licenciado) 

PP  

Rebecca Garcia Roberto Teixeira 

Roberto Britto 1 vaga 

DEM  

Luiz Carlos Setim 
Professora Dorinha Seabra 

Rezende  

(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 

PSB  

Domingos Neto 2 vagas 

Leopoldo Meyer 

 

PDT  

Félix Mendonça Júnior 1 vaga 

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira 1 vaga 

PTB  

José Chaves Arnaldo Faria de Sá 

PSC  

Andre Moura Edmar Arruda 

PCdoB  

Manuela D'ávila (Licenciado) Luciana Santos 

PRB  

Vilalba Márcio Marinho 

PTdoB  

1 vaga 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  

Eduardo Sciarra Edson Pimenta 

Heuler Cruvinel 
vaga do DEM

 1 vaga 

Júlio Cesar 

 

 

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6211 

FAX: (61) 3216-6225 

 
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" 

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 Suplentes 

PT  

Carlos Zarattini Andre Vargas 

Edson Santos Fernando Marroni 

Fernando Ferro Padre Ton 

Sibá Machado Paulo Teixeira 

PMDB  

Edinho Bez Edio Lopes 

Marllos Sampaio Marinha Raupp 

Mauro Lopes 2 vagas 

Pedro Paulo 

 



PSDB  

Berinho Bantim Duarte Nogueira 

Luiz Carlos Eduardo Azeredo 

Luiz Fernando Machado 1 vaga 

PP  

Dilceu Sperafico Lázaro Botelho 

Gladson Cameli Nelson Meurer 

DEM  

Pauderney Avelino Davi Alcolumbre 

Paulo Cesar Quartiero Lael Varella 

PR  

Henrique Oliveira Aelton Freitas 

Maurício Quintella Lessa Vicente Arruda 

PSB  

Luiz Noé 2 vagas 

Mauro Nazif 

 

PDT  

Félix Mendonça Júnior Zé Silva 

Bloco PV, PPS  

1 vaga Arnaldo Jardim 

PTB  

Paes Landim Sabino Castelo Branco 

PSC  

Hugo Leal Takayama 

PCdoB  

Perpétua Almeida Jô Moraes 

PRB  

Vitor Paulo 1 vaga 

PTC  

(Dep. do PSL ocupa a vaga) 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  

Dr. Paulo César Júlio Cesar 

Hugo Napoleão Moreira Mendes 

PSL  

Dr. Grilo 
vaga do PTC

 

 

 

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 ANALISAR E 

PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 3555-A, DE 
2004, DO SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO, QUE 

"ESTABELECE NORMAS GERAIS EM CONTRATOS DE 
SEGURO PRIVADO E REVOGA DISPOSITIVOS DO CÓDIGO 

CIVIL, DO CÓDIGO COMERCIAL BRASILEIRO E DO 
DECRETO-LEI Nº 73 DE 1966" (REVOGA DISPOSITIVOS DAS 

LEIS NºS 556, DE 1850 E 10.406, DE 2002) 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Andre Vargas 4 vagas 

Décio Lima 

 

José Mentor 

 

Vicente Candido 

 

PMDB  

Darcísio Perondi Eduardo Cunha 

Edinho Araújo 
vaga do PMN

 Júnior Coimbra 

Edinho Bez Lucio Vieira Lima 

João Arruda Ronaldo Benedet 

Osmar Serraglio 

 

PSDB  

Bruno Araújo Duarte Nogueira 

Eduardo Azeredo Otavio Leite 

Sergio Guerra Rui Palmeira (Licenciado) 

PP  

Beto Mansur Carlos Magno 

Cida Borghetti Esperidião Amin 

DEM  



Luiz Carlos Setim Mendonça Prado 

1 vaga 1 vaga 

PR  

João Carlos Bacelar 2 vagas 

José Rocha 

 

Luciano Castro 
vaga do PRB

 

 

PSB  

Luiz Noé 2 vagas 

Valadares Filho 

 

PDT  

Marcos Rogério 1 vaga 

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno 1 vaga 

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria de Sá 

PSC  

Hugo Leal 1 vaga 

PCdoB  

Daniel Almeida 1 vaga 

PRB  

(Dep. do PR ocupa a vaga) 1 vaga 

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  

Armando Vergílio José Carlos Araújo 

Moreira Mendes Marcos Montes 

 

Secretário(a): Eugênia S. Pestana 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6260 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 5.403, DE 2001, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A 
INFORMAÇÕES DA INTERNET E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: João Arruda (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Manoel Junior (PMDB) 

2º Vice-Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB) 

3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB) 

Relator: Alessandro Molon (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon Gilmar Machado 

Nazareno Fonteles Newton Lima 

Paulo Pimenta Rogério Carvalho 

Paulo Teixeira (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PMDB  

João Arruda Flaviano Melo 

Manoel Junior Newton Cardoso 
vaga do PT

 

Marçal Filho Osmar Serraglio 

Rogério Peninha Mendonça Ronaldo Benedet 

 

1 vaga 

PSDB  

Antonio Imbassahy João Campos 

Eduardo Azeredo Pinto Itamaraty (Licenciado) 

Vanderlei Macris Rui Palmeira (Licenciado) 

PP  

Beto Mansur Dimas Fabiano 

Sandes Júnior Missionário José Olimpio 

DEM  

Eli Correa Filho 2 vagas 

1 vaga 

 

PR  

Izalci Lincoln Portela 

José Rocha 1 vaga 

PSB  

Ariosto Holanda Domingos Neto 

Luiza Erundina Luiz Noé 

PDT  

Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha 



Bloco PV, PPS  

Sandro Alex 1 vaga 

PTB  

Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá 

PSC  

Andre Moura 1 vaga 

PCdoB  

Manuela D'ávila (Licenciado) Jandira Feghali 

PRB  

Cleber Verde (Licenciado) 1 vaga 

PSOL  

Jean Wyllys 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  

Eleuses Paiva 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 

 
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) 

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 Suplentes 

PT  

Gabriel Guimarães Francisco Praciano 

José Mentor Odair Cunha 

Paulo Teixeira Padre João 

Sérgio Barradas Carneiro Vicente Candido 

PMDB  

Arthur Oliveira Maia Benjamin Maranhão (Licenciado) 

Eduardo Cunha Danilo Forte 

Fabio Trad Eliseu Padilha 

Marçal Filho Júnior Coimbra 

 

Sandro Mabel 
vaga do PR

 

PSDB  

Bonifácio de Andrada Alfredo Kaefer 

Luiz Carlos Nelson Marchezan Junior 

Rui Palmeira (Licenciado) Paulo Abi-ackel 

PP  

Esperidião Amin Roberto Teixeira 

Jerônimo Goergen Vilson Covatti 

DEM  

Efraim Filho Augusto Coutinho 

Felipe Maia Mendonça Filho 

PR  

Ronaldo Fonseca Anthony Garotinho 

Vicente Arruda (Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

PSB  

Severino Ninho Edson Silva 

Valtenir Pereira Gonzaga Patriota 

PDT  

Miro Teixeira Sebastião Bala Rocha 

Bloco PV, PPS  

Sarney Filho (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PTB  

Paes Landim Arnaldo Faria de Sá 

PSC  

Hugo Leal (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PCdoB  

Delegado Protógenes (Dep. do PSL ocupa a vaga) 



PRB  

Antonio Bulhões Márcio Marinho 

PHS  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) José Humberto 

PSD  

Felipe Bornier 
vaga do PHS

 Marcelo Aguiar 
vaga do PSC

 

 

Moreira Mendes 
vaga do Bloco PV, PPS

 

PSL  

 

Dr. Grilo 
vaga do PCdoB

 

 

Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6235 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 6826, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA E CÍVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA 
PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

NACIONAL OU ESTRANGEIRA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: 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 Suplentes 

PT  

Carlos Zarattini Alessandro Molon 

Francisco Praciano Erika Kokay 

Gabriel Guimarães Luiz Couto 

Henrique Fontana Paulo Pimenta 

PMDB  

Alberto Filho (Licenciado) Eduardo Cunha 

Eliseu Padilha Marçal Filho 

João Arruda 2 vagas 

Osmar Serraglio 

 

PSDB  

Carlos Sampaio Cesar Colnago 

Luiz Fernando Machado João Campos 

1 vaga 1 vaga 

PP  

Renato Molling Roberto Teixeira 

Vilson Covatti Sandes Júnior 

DEM  

Mendonça Filho Alexandre Leite 

Onyx Lorenzoni 1 vaga 

PR  

Laercio Oliveira (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  

Audifax (Licenciado) 2 vagas 

Leopoldo Meyer 

 

PDT  

André Figueiredo Giovani Cherini 

 

Paulo Rubem Santiago 
vaga do 

PR
 

Bloco PV, PPS  

Dr. Aluizio Arnaldo Jordy 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá 1 vaga 

PSC  

Edmar Arruda Andre Moura 

PCdoB  

Delegado Protógenes 1 vaga 

PRB  

Cleber Verde (Licenciado) 1 vaga 

PTC  

Edivaldo Holanda Junior 
(Licenciado) 

1 vaga 

PSD  

Liliam Sá 
vaga do PR

 

 

 

Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes 



Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6287 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 7123, DE 2010, DO SR. ASSIS DO 

COUTO, QUE "INSTITUI A ESTRADA-PARQUE CAMINHO DO 
COLONO, NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU" 

Presidente: Eduardo Sciarra (PSD) 

1º Vice-Presidente: Alfredo Kaefer (PSDB) 

2º Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PP) 

3º Vice-Presidente: 

Relator: Nelson Padovani (PSC) 

Titulares Suplentes 

PT  

Assis do Couto Andre Vargas 

Beto Faro Marcon 

Biffi Pedro Uczai 

Luci Choinacki Zeca Dirceu 

PMDB  

Giroto 
vaga do PR

 Valdir Colatto 

Hermes Parcianello 3 vagas 

Osmar Serraglio 

 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

1 vaga 

 

PSDB  

Alfredo Kaefer 3 vagas 

Luiz Nishimori 

 

1 vaga 

 

PP  

Dilceu Sperafico Cida Borghetti 

Lázaro Botelho Sandes Júnior 

DEM  

Luiz Carlos Setim 2 vagas 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

PR  

Giacobo 2 vagas 

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 

 

PSB  

Leopoldo Meyer 2 vagas 

1 vaga 

 

PDT  

Oziel Oliveira Giovani Cherini 

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno Rosane Ferreira 

PTB  

Alex Canziani Ronaldo Nogueira 

PSC  

Nelson Padovani Edmar Arruda 

PCdoB  

Evandro Milhomen 1 vaga 

PRB  

1 vaga 1 vaga 

PRTB  

1 vaga 1 vaga 

PSD  

Eduardo Sciarra 
vaga do DEM

 

 

Reinhold Stephanes 
vaga do PMDB

 

 

 

Secretário(a): Leila Machado 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6212 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 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" 

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 Suplentes 



PT  

Fátima Bezerra 
vaga do PTC

 Angelo Vanhoni 
vaga do PMDB

 

João Paulo Lima Artur Bruno 

Leonardo Monteiro Dalva Figueiredo 

Newton Lima Fernando Ferro 
vaga do PR

 

Sibá Machado 
vaga do PRB

 Miriquinho Batista 

Waldenor Pereira 1 vaga 

PMDB  

Gabriel Chalita Lelo Coimbra 

Joaquim Beltrão Renan Filho 

Raul Henry (Dep. do PT ocupa a vaga) 

Teresa Surita 1 vaga 

PSDB  

Eduardo Barbosa Mara Gabrilli 

Jorginho Mello Nelson Marchezan Junior 

Rogério Marinho 1 vaga 

PP  

Esperidião Amin Cida Borghetti 

José Linhares Iracema Portella 

DEM  

Luiz Carlos Setim Efraim Filho 

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

João Bittar 

PR  

Izalci (Dep. do PT ocupa a vaga) 

Paulo Freire (Dep. do PHS ocupa a vaga) 

PSB  

Audifax (Licenciado) 2 vagas 

1 vaga 

 

PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga 

Bloco PV, PPS  

Stepan Nercessian 1 vaga 

PTB  

Alex Canziani 1 vaga 

PSC  

Costa Ferreira Andre Moura 

PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali 

PRB  

(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga 

PTC  

(Dep. do PT ocupa a vaga) 
Edivaldo Holanda Junior 

(Licenciado) 

PHS  

 

José Humberto 
vaga do PR

 

 

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6240 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7495, DE 2006, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198 
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO 
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA 
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA) 

Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB) 

1º Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB) 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB) 

Relator: Domingos Dutra (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Domingos Dutra Alessandro Molon 

Josias Gomes Amauri Teixeira 
vaga do PMDB

 

Padre Ton Chico D'angelo 

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Fátima Bezerra 
vaga do PR

 

 

Miriquinho Batista 

 

Vicentinho 



PMDB  

Benjamin Maranhão (Licenciado) Alberto Filho (Licenciado) 

Geraldo Resende André Zacharow 

Osmar Terra Leandro Vilela 

Pedro Chaves (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PSDB  

João Campos Andreia Zito 

Raimundo Gomes de Matos Antonio Imbassahy 

Romero Rodrigues (Licenciado) Vaz de Lima 

PP  

Aline Corrêa José Linhares 

Roberto Britto Toninho Pinheiro 

DEM  

Efraim Filho Fábio Souto 

Mendonça Prado Mandetta 

PR  

(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 Ribamar Alves 

PDT  

Ângelo Agnolin 
vaga do PT

 Dr. Jorge Silva 

Flávia Morais 

 

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Rosane Ferreira 

PTB  

Ronaldo Nogueira Arnaldo Faria de Sá 

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura 

PCdoB  

Jô Moraes Alice Portugal 

PRB  

1 vaga 1 vaga 

PRP  

Jânio Natal 1 vaga 

PSD  

Dr. Paulo César 
vaga do PR

 Liliam Sá 
vaga do PR

 

Felipe Bornier 
vaga do PR

 

 

 

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 7663, DE 2010, DO SR. OSMAR 
TERRA, QUE "ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS À LEI 

Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006, PARA TRATAR DO 
SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS , 

DISPOR SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA CLASSIFICAÇÃO 
DAS DROGAS, INTRODUZIR CIRCUNSTÂNCIAS 

QUALIFICADORAS DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 
A 37, DEFINIR AS CONDIÇÕES DE ATENÇÃO AOS 

USUÁRIOS OU DEPENDENTES DE DROGAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" 

Presidente: Dr. Jorge Silva (PDT) 

1º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT) 

2º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC) 

Relator: Givaldo Carimbão (PSB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Artur Bruno 
Nelson Pellegrino 

(Licenciado) 

Luiz Couto 3 vagas 

Paulo Pimenta 

 

Reginaldo Lopes 

 

PMDB  

Marçal Filho Darcísio Perondi 

Osmar Terra Fabio Trad 

Rodrigo Bethlem (Dep. do PDT ocupa a vaga) 

Teresa Surita 
vaga do PRB

 1 vaga 

Wilson Filho 

 

PSDB  



Cesar Colnago Eduardo Barbosa 

João Campos 2 vagas 

William Dib 

 

PP  

Afonso Hamm Aline Corrêa 

Iracema Portella José Linhares 

DEM  

Mendonça Prado Mandetta 

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 

PR  

Anderson Ferreira Jaime Martins 

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

PSB  

Givaldo Carimbão Domingos Neto 

Pastor Eurico Sandra Rosado 

PDT  

Dr. Jorge Silva Flávia Morais 

 

Sueli Vidigal 
vaga do PMDB

 

Bloco PV, PPS  

Rosane Ferreira Carmen Zanotto 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Ronaldo Nogueira 

PSC  

Antônia Lúcia 
Pastor Marco Feliciano 

vaga do 

PR
 

 

Stefano Aguiar 

PCdoB  

João Ananias 1 vaga 

PRB  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Otoniel Lima 

PRP  

1 vaga 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  

Dr. Paulo César Eleuses Paiva 

Marcelo Aguiar Jefferson Campos 

PRTB  

Aureo 
vaga do PR

 

 

 

Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paz 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6287 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 7672, DE 2010, DO PODER 
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO 
DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE, PARA ESTABELECER O DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SEREM EDUCADOS E 

CUIDADOS SEM O USO DE CASTIGOS CORPORAIS OU DE 
TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE" 

Presidente: Erika Kokay (PT) 

1º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD) 

2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB) 

3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) 

Relator: Teresa Surita (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon Fátima Bezerra 

Erika Kokay Marina Santanna 

Luiz Couto 2 vagas 

Reginaldo Lopes 

 

PMDB  

Fátima Pelaes Gastão Vieira (Licenciado) 

Osmar Terra 3 vagas 

Teresa Surita 

 

1 vaga 

 

PSDB  

Andreia Zito 3 vagas 

Eduardo Barbosa 

 

Jorginho Mello 

 

PP  

Aline Corrêa Iracema Portella 



Cida Borghetti Rebecca Garcia 

DEM  

Efraim Filho 2 vagas 

Professora Dorinha Seabra Rezende  

 

PR  

Paulo Freire 2 vagas 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

 

PSB  

Romário Domingos Neto 

Sandra Rosado Jose Stédile 

PDT  

Sueli Vidigal Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  

Carmen Zanotto Antônio Roberto 

PTB  

Josué Bengtson Celia Rocha 

PSC  

Pastor Marco Feliciano  1 vaga 

PCdoB  

Alice Portugal 1 vaga 

PRB  

Vitor Paulo Antonio Bulhões 

PTdoB  

Rosinha da Adefal 1 vaga 

PSD  

Liliam Sá 
vaga do PR

 

 

 

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6276 

FAX: (61) 3216-6225 

 
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" 

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 Suplentes 

PT  

Angelo Vanhoni Alessandro Molon 

Biffi Artur Bruno 

Fátima Bezerra Gilmar Machado 

Newton Lima Pedro Uczai 

 

Weliton Prado 
vaga do PRB

 

PMDB  

Lelo Coimbra Eliseu Padilha 

Professor Setimo 
vaga do PMN

 Gabriel Chalita 

Raul Henry Joaquim Beltrão 

Renan Filho Pedro Chaves 

Teresa Surita 

 

PSDB  

Eduardo Barbosa Alfredo Kaefer 

Nelson Marchezan Junior Jorginho Mello 

Rogério Marinho Mara Gabrilli 

PP  

José Linhares Esperidião Amin 

Waldir Maranhão (Dep. do PR ocupa a vaga) 

DEM  

Efraim Filho Onyx Lorenzoni 

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PR  

Izalci Neilton Mulim 

Paulo Freire Ronaldo Fonseca 
vaga do PP

 

 

(Dep. do PSOL ocupa a 
vaga) 

PSB  

Ariosto Holanda Luiz Noé 



1 vaga 1 vaga 

PDT  

Paulo Rubem Santiago Marcos Rogério 

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto Stepan Nercessian 

PTB  

Alex Canziani Paes Landim 

PSC  

Hugo Leal Andre Moura 

PCdoB  

Alice Portugal Chico Lopes 

PRB  

1 vaga (Dep. do PT ocupa a vaga) 

PMN  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSD  

 

Marcos Montes 
vaga do DEM

 

PSOL  

 

Ivan Valente 
vaga do PR

 

 

Secretário(a): Maria Terezinha Donati 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6215 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 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) 

Titulares Suplentes 

PT  

Erika Kokay Bohn Gass 

Henrique Fontana Dalva Figueiredo 

João Paulo Lima Fernando Ferro 

José Guimarães Luci Choinacki 

Ricardo Berzoini Luiz Alberto 

Rubens Otoni Sibá Machado 

Waldenor Pereira Vicente Candido 

PMDB  

Alceu Moreira Danilo Forte 

Edinho Araújo Eduardo Cunha 

Mauro Benevides Íris de Araújo 

Newton Cardoso Marcelo Castro 

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

Professor Setimo 

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Raul Henry 

PSDB  

Antonio Carlos Mendes Thame Alfredo Kaefer 

Eduardo Azeredo Bonifácio de Andrada 

Marcus Pestana Marcio Bittar 

William Dib 
Romero Rodrigues 

(Licenciado) 

PP  

Esperidião Amin Márcio Reinaldo Moreira 

José Otávio Germano Roberto Balestra 

Paulo Maluf 2 vagas 

Simão Sessim 

 

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) 

Vicente Arruda 
(Dep. do PTdoB ocupa a 

vaga) 

PSB  



Luiza Erundina Pastor Eurico 

Ribamar Alves Valadares Filho 

Valtenir Pereira (Dep. do PSD ocupa a vaga) 

PDT  

Miro Teixeira Félix Mendonça Júnior 

Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis Penna 

Almeida Lima 
vaga do PMDB

 Rosane Ferreira 

Sandro Alex 

 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá Eros Biondini 

Jovair Arantes Paes Landim 

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Edmar Arruda 

PCdoB  

Daniel Almeida Delegado Protógenes 

PRB  

Vitor Paulo George Hilton 

PMN  

1 vaga 1 vaga 

PSD  

 

Eleuses Paiva 
vaga do DEM

 

 

Felipe Bornier 
vaga do PR

 

 

Jefferson Campos 
vaga do PSB

 

 

Onofre Santo Agostini 
vaga do 

DEM
 

PTdoB  

 

Lourival Mendes 
vaga do PR

 

PSOL  

Ivan Valente 
vaga do PMDB

 

 

 

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 Suplentes 

PT  

Fátima Bezerra Afonso Florence 

Gilmar Machado Artur Bruno 

Jesus Rodrigues Gabriel Guimarães 

Reginaldo Lopes 1 vaga 

PMDB  

Lelo Coimbra Geraldo Resende 

Professor Setimo Joaquim Beltrão 

Raul Henry 2 vagas 

Wilson Filho 

 

PSDB  

Rogério Marinho 3 vagas 

2 vagas 

 

PP  

José Linhares Aline Corrêa 

Waldir Maranhão José Otávio Germano 

DEM  

Alexandre Leite 2 vagas 

Professora Dorinha Seabra Rezende  

 

PR  

Anderson Ferreira 2 vagas 

Izalci 

 

PSB  

Domingos Neto Valadares Filho 

Luiz Noé 1 vaga 

PDT  



Paulo Rubem Santiago 1 vaga 

Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 

PTB  

Alex Canziani 1 vaga 

PSC  

Costa Ferreira Zequinha Marinho 

PCdoB  

Chico Lopes 1 vaga 

PRB  

1 vaga 1 vaga 

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 PARA ANALISAR TODOS OS 

ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Cândido Vaccarezza 

 

João Paulo Cunha 

 

PMDB  

Osmar Serraglio 

 

PSDB  

Bruno Araújo 

 

PDT  

João Dado 

 

Miro Teixeira 

 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá 

 

PCdoB  

Aldo Rebelo (Licenciado) 

 

PRB  

Cleber Verde (Licenciado) 

 

 

Secretário(a): - 

 
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 Suplentes 

PMDB  

Fabio Trad 

 

PSDB  

Nelson Marchezan Junior 

 

PDT  

Félix Mendonça Júnior 

 

 

Secretário(a): EUGÊNIA Kimie Suda Camacho Pestana 

Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso 

Telefones: (61) 3216-5631 

FAX: (61) 3216-5605 

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR AS 

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM 
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA. 

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 



3º Vice-Presidente: 

Relator: Edio Lopes (PMDB) 

Titulares Suplentes 

PT  

José Mentor Dalva Figueiredo 

Paulo Pimenta Décio Lima 

Rui Costa (Licenciado) Miriquinho Batista 

Zeca Dirceu Vicentinho 

PMDB  

Danilo Forte Alceu Moreira 

Edio Lopes Fátima Pelaes 

Ronaldo Benedet Mendes Ribeiro Filho (Licenciado) 

(Dep. do PSD ocupa a vaga) 1 vaga 

PSDB  

João Campos Wandenkolk Gonçalves 

Reinaldo Azambuja William Dib 

1 vaga (Dep. do PEN ocupa a vaga) 

PP  

Jair Bolsonaro Arthur Lira 

Vilson Covatti Sandes Júnior 

DEM  

Júlio Campos 2 vagas 

1 vaga 

 

PR  

Ronaldo Fonseca (Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 

1 vaga 1 vaga 

PSB  

Givaldo Carimbão Gonzaga Patriota 

Valtenir Pereira Pastor Eurico 

PDT  

Vieira da Cunha João Dado 

Bloco PV, PPS  

Paulo Wagner 1 vaga 

PTB  

Arnaldo Faria de Sá José Augusto Maia 

PSC  

Andre Moura Antônia Lúcia 

PCdoB  

Delegado Protógenes Perpétua Almeida 

PRB  

Otoniel Lima 1 vaga 

PRP  

Jânio Natal 1 vaga 

PSD  

Átila Lins 
vaga do PMDB

 

 
PTdoB  

 

Lourival Mendes 
vaga do PR

 

PEN  

 

Fernando Francischini 
vaga do PSDB

 

 

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6206 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

APURAR DENÚNCIAS DE TURISMO SEXUAL E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 

CONFORME DIVERSAS MATÉRIAS PUBLICADAS PELA 
IMPRENSA. 

Presidente: Erika Kokay (PT) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: Jean Wyllys (PSOL) 

3º Vice-Presidente: Otoniel Lima (PRB) 

Relator: Liliam Sá (PSD) 

Titulares Suplentes 

PT  

Dalva Figueiredo Padre Ton 

Erika Kokay 3 vagas 

Fátima Bezerra 

 

Luiz Couto 

 



PMDB  

Geraldo Resende Mauro Benevides 

Marllos Sampaio Mauro Lopes 

Ronaldo Benedet 2 vagas 

Teresa Surita 

 

PSDB  

João Campos Vanderlei Macris 

Marco Tebaldi 2 vagas 

Nelson Marchezan Junior 

 

PP  

Iracema Portella Rebecca Garcia 

José Linhares Roberto Britto 

DEM  

Mandetta Alexandre Leite 

Professora Dorinha Seabra 
Rezende  

1 vaga 

PR  

Gorete Pereira 
(Dep. do Bloco PV, PPS ocupa a 

vaga) 

(Dep. do PTdoB ocupa a vaga) 1 vaga 

PSB  

Keiko Ota 2 vagas 

Sandra Rosado 

 

PDT  

Paulo Rubem Santiago 1 vaga 

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Carmen Zanotto 
vaga do PR

 

 

Dr. Aluizio 

PTB  

Eros Biondini Ronaldo Nogueira 

PSC  

1 vaga Edmar Arruda 

PCdoB  

João Ananias 1 vaga 

PRB  

Otoniel Lima 1 vaga 

PSOL  

Jean Wyllys 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  

Liliam Sá Guilherme Mussi 

1 vaga Marcelo Aguiar 

PTdoB  

Rosinha da Adefal 
vaga do PR

 

 

 

Secretário(a): Francisco Diniz 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6213 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A 

INVESTIGAR 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) 

Titulares Suplentes 

PT  

Amauri Teixeira Domingos Dutra 

Cláudio Puty Marcon 

Valmir Assunção Miriquinho Batista 

Vicentinho 1 vaga 

PMDB  

Darcísio Perondi Alceu Moreira 

Júnior Coimbra André Zacharow 

Sandro Mabel Asdrubal Bentes 

Valdir Colatto Marçal Filho 

PSDB  

Duarte Nogueira Domingos Sávio 

Reinaldo Azambuja Nilson Leitão 

William Dib 1 vaga 



PP  

Carlos Magno Lázaro Botelho 

Luis Carlos Heinze Roberto Balestra 

DEM  

Jairo Ataíde Luiz Carlos Setim 

Lira Maia Vitor Penido 

PR  

Bernardo Santana de 
Vasconcellos 

Aelton Freitas 

Lúcio Vale Laercio Oliveira 

PSB  

Gonzaga Patriota Luiz Noé 

Mauro Nazif Valtenir Pereira 

PDT  

Giovanni Queiroz Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  

1 vaga Dr. Aluizio 

PTB  

Nelson Marquezelli Josué Bengtson 

PSC  

Zequinha Marinho (Dep. do PSOL ocupa a vaga) 

PCdoB  

Assis Melo 1 vaga 

PRB  

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 

PSOL  

 

Ivan Valente 
vaga do PSC

 

PTC  

 
Edivaldo Holanda Junior (Licenciado) 

vaga do PTdoB
 

 

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6276 

FAX: (61) 3216-6225 

 
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. 

Presidente: Arnaldo Jordy (PPS) 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PEN) 

3º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB) 

Relator: Flávia Morais (PDT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Luiz Couto 4 vagas 

Miriquinho Batista 

 

Nelson Pellegrino (Licenciado) 

 

Sibá Machado 

 

PMDB  

Asdrubal Bentes Arthur Oliveira Maia 

Edio Lopes João Magalhães 

Flaviano Melo Marinha Raupp 

Teresa Surita 1 vaga 

PSDB  

João Campos 3 vagas 

(Dep. do PEN ocupa a vaga) 

 

1 vaga 

 

PP  

Missionário José Olimpio Gladson Cameli 

Rebecca Garcia Roberto Britto 

DEM  

Mendonça Prado 2 vagas 

1 vaga 

 

PR  



Davi Alves Silva Júnior Anderson Ferreira 

Paulo Freire 1 vaga 

PSB  

Janete Capiberibe 2 vagas 

Severino Ninho 

 

PDT  

Flávia Morais Sebastião Bala Rocha 

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy 1 vaga 

PTB  

José Augusto Maia Josué Bengtson 

PSC  

Leonardo Gadelha 1 vaga 

PCdoB  

1 vaga 1 vaga 

PRB  

Antonio Bulhões 1 vaga 

PMN  

1 vaga 1 vaga 

PSD (por cessão de vagas)  

Liliam Sá 2 vagas 

Moreira Mendes 

 

PEN  

Fernando Francischini 
vaga do PSDB

 

 

 

Secretário(a): Manoel Amaral Alvim de Paula 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6210 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS 

INVESTIGAÇÕES SOBRE OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS 
QUE ENVOLVEM OS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS 
OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO PARÁ. 

Coordenador: Cláudio Puty (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Cláudio Puty 

 

Francisco Praciano 

 

PCdoB  

Delegado Protógenes 

 

PSOL  

Jean Wyllys 

 

 

Secretário(a): - 

 
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. 

 

Titulares Suplentes 

PMDB  

Washington Reis 

 

PR  

Anthony Garotinho 

 

PDT  

Miro Teixeira 

 

PTB  

Walney Rocha 

 

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 Suplentes 

PSDB  

Carlos Sampaio 

 

PSD  



Ricardo Izar 

 

Roberto Santiago 

 

 

Secretário(a): Valdivino 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6206 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA AUXILIAR, ORIENTAR, 

ORGANIZAR, FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS 
PREPARATIVOS DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

2013, QUE OCORRERÁ NO RIO DE JANEIRO. 

Coordenador: Rodrigo Maia (DEM) 

Relator: Alessandro Molon (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon 

 

PSDB  

Otavio Leite 

 

PR  

Anthony Garotinho 

 

DEM  

Rodrigo Maia 

 

PDT  

Miro Teixeira 

 

PSC  

Hugo Leal 

 

 

Secretário(a): - 

 
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. 

 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon 

 

PSD  

Arolde de Oliveira 

 

Liliam Sá 

 

PSB  

Glauber Braga 

 

PDT  

Marcelo Matos 

 

PSC  

Filipe Pereira 

 

PRB  

Vitor Paulo 

 

 

Secretário(a): Cláudio Ribeiro Paes 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6287 

FAX: (61) 3216-6225 

 
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR 

AS INVESTIGAÇÕES E AÇÕES QUE ESTÃO SENDO 
DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO ACERCA 
DAS APREENSÕES DE LIXO HOSPITALAR, NO PORTO DE 

SUAPE/PE, IMPORTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA POR UMA EMPRESA PERNAMBUCANA 

Coordenador: José Augusto Maia (PTB) 

Titulares Suplentes 

PT  

Fernando Ferro 

 

PMDB  

Marllos Sampaio 

 

PSDB  

João Campos 

 

PTB  

José Augusto Maia 

 

PCdoB  

Delegado Protógenes 

 

PV  

Dr. Aluizio 

 



 

Secretário(a): - 

 
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. 

Coordenador: Dr. Aluizio (PV) 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro Molon 

 

PSD  

Fernando Torres 

 

PR  

Paulo Feijó 

 

PDT  

Marcelo Matos 

 

PCdoB  

Delegado Protógenes 

 

PV  

Dr. Aluizio 

 

 

Secretário(a): - 

 
GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

Coordenador: José Mentor (PT) 

Titulares Suplentes 

PT  

Gabriel Guimarães Alessandro Molon 

José Mentor Carlos Zarattini 

1 vaga Jilmar Tatto 

PMDB  

Carlos Bezerra (Licenciado) Edinho Bez 

Fátima Pelaes Leonardo Quintão 

Mauro Benevides 1 vaga 

Sandro Mabel 
vaga do PR

 

 

PSDB  

Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada 

1 vaga Marcus Pestana 

PP  

Esperidião Amin Roberto Balestra 

DEM  

Mendonça Filho 1 vaga 

PR  

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Milton Monti 

PSB  

Valtenir Pereira Sandra Rosado 

PDT  

Miro Teixeira Wolney Queiroz 

Bloco PV, PPS  

Sarney Filho Arnaldo Jardim 

PTB  

Josué Bengtson José Augusto Maia 

PSC  

Carlos Eduardo Cadoca Andre Moura 

PCdoB  

Delegado Protógenes 1 vaga 

 

Secretário(a): Shelley Galvão Valadares 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 

Telefones: (61) 3216-6217 

FAX: (61) 3216-6225 

 
GRUPO DE TRABALHO COM VISTAS A APERFEIÇOAR A 

LEGISLAÇÃO ELEITORAL A VIGORAR A PARTIR DO 
PRÓXIMO PLEITO MUNICIPAL DE 2012. 

 

Titulares Suplentes 

PT  

Rubens Otoni 

 



PMDB  

Marcelo Castro 

 

PSDB  

Marcus Pestana 

 

DEM  

Ronaldo Caiado 

 

 

Secretário(a): - 

 
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 Suplentes 

PT  

Benedita da Silva 

 

Carlos Zarattini 

 

Luiz Alberto 

 

PMDB  

Leonardo Picciani 

 

Marcelo Castro 

 

Rose de Freitas 

 

PSDB  

Marcio Bittar 

 

PSD  

Júlio Cesar 

 

PP  

Esperidião Amin 

 

PR  

Anthony Garotinho 

 

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 

 

Roberto Santiago 

 

PSB  

Júlio Delgado 

 

PDT  

Paulo Pereira da Silva 

 

PTB  

Jorge Corte Real 

 

PCdoB  

Assis Melo 

 

 

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho 

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 165-B 



Telefones: (61) 3216-6206 

FAX: (61) 3216-6225 
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