
DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

AA

ANO LXVI - Nº 035 - QUARTA-FEIRA, 02 DE MARÇO DE 2011 - BRASÍLIA-DF



MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
(Biênio 2011/2012) 

 
 
PRESIDENTE                       MARCO MAIA – PT-RS 

1ª VICE-PRESIDENTE         ROSE DE FREITAS – PMDB-ES 

2º VICE-PRESIDENTE         EDUARDO DA FONTE – PP-PE 

1º SECRETÁRIO                  EDUARDO GOMES – PSDB-TO 

2º SECRETÁRIO                  JORGE TADEU MUDALEN – DEM-SP 

3º SECRETÁRIO                  INOCÊNCIO OLIVEIRA – PR-PE 

4º SECRETÁRIO                  JÚLIO DELGADO – PSB-MG 

1º SUPLENTE                      GERALDO RESENDE – PMDB-MS 

2º SUPLENTE                      MANATO – PDT-ES 

3º SUPLENTE                      CARLOS EDUARDO CADOCA – PSC-PE 

4º SUPLENTE                      SÉRGIO MORAES – PTB-RS 



 
CONGRESSO NACIONAL



09786 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09787 



09788 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09789 



09790 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09791 



09792 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO

SEÇÃO I

1 – ATA DA 28ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LE-
GISLATIVA ORDINÁRIA, DA 54ª LEGISLATURA, 
EM 01 DE MARÇO DE 2011

I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão 

anterior
III – Leitura do expediente

OFÍCIOS

N° 45/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, comunicando o recebimento do Aviso nº 81 – 
Seses – TCU – Plenário. ....................................... 09810

N° 46/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, comunicando o recebimento do Aviso nº 82 – 
Seses – TCU – Plenário. ....................................... 09821

N° 47/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, comunicando o recebimento do Of. nº 3, de 
2011 – CN. ............................................................. 09831

N° 48/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, comunicando o recebimento do Of. nº 4, de 
2011 – CN. ............................................................. 09832

N° 49/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, comunicando o recebimento do Of. nº 5, de 
2011 – CN. ............................................................. 09833

N° 50/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Na-
cional, comunicando o recebimento do Of. nº 6, 
de 2011. ......................................................... 09834

N° 51/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Na-
cional, comunicando o recebimento do Of. nº 7, 
de 2011. ............................................................ 09835

N° 52/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Na-
cional, comunicando o recebimento do Of. nº 8, 
de 2011. ............................................................ 09836

N° 53/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Na-
cional, comunicando o recebimento do Of. nº 9, 
de 2011. ............................................................ 09836

N° 54/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Na-
cional, comunicando o recebimento do Of. nº 10, 
de 2011. ............................................................ 09837

N° 60/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Na-
cional, comunicando o recebimento do Aviso nº 
2, de 2011. ........................................................ 09837

N° 61/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, comunicando o recebimento do Mensagem nº 
9, de 2011. ............................................................. 09838

N° 62/11 – CN – Do Senhor Senador José 
Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, comunicando o recebimento da Mensagem nº 
10, de 2011. ........................................................... 09838

Nº 167/11 – Do Senhor Deputado Marco Maia, 
Presidente da Câmara dos Deputados, devolvendo 
ao Deputado Mendonça Filho o PDC nº 1/11, de 
autoria deste, pelas razões que aduz. ................... 09838

Nº 169/11 – Do Senhor Deputado Marco Maia, 
Presidente da Câmara dos Deputados, devolven-
do ao Deputado Weliton Prado o PL nº 189/11, de 
autoria deste, pelas razões que aduz. ................... 09840

Nº 170/11 – Do Senhor Deputado Marco Maia, 
Presidente da Câmara dos Deputados, devolvendo 
à Deputada Fátima Pelaes o PL nº 193/11, de au-
toria deste, pelas razões que aduz. ....................... 09841

Nº 15/11 – Do Senhor Deputado Paulo Te-
xeira, Líder do PT, indicando os Deputados do re-
ferido Partido que integrarão a Comissão Especial 
destinada a efetuar estudo e apresentar propostas 
em relação à Reforma Política. .............................. 09842

Nº 16/11 – Do Senhor Deputado Paulo Texei-
ra, Líder do PT, indicando o Deputado Taumatur-
go para integrar a Comissão Especial destinada a 
efetuar estudo e apresentar propostas em relação 
à Reforma Política. ................................................ 09842

Nº 65/11 – Do Senhor Deputado Paulo Texei-
ra, Líder do PT, indicando os Deputados do referido 
Partido para compor as Comissões Permanentes. 09843

Nº 140/11 – Do Senhor Deputado Mauro Be-
nevides, Vice-Líder do PMDB, comunicando que os 
Deputados Danilo Forte e Eduardo Cunha passam 
a integrar a Comissão Especial destinada a efetuar 

9793 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



09794 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011

estudo e apresentar propostas em relação à Refor-
ma Política. ............................................................ 09846

Nº 141/11 – Do Senhor Deputado Mauro Be-
nevides, Vice-Líder do PMDB, comunicando que a 
Deputada Íris Resende passa a integrar a Comissão 
Especial destinada a efetuar estudo e apresentar 
propostas em relação à Reforma Política. ............. 09846

Nº 145/11 – Do Senhor Deputado Mendes 
Ribeiro Filho, pela Liderança do PMDB, indicando 
os Deputados do referido Partido para compor as 
Comissões Permanentes. ...................................... 09847

Nº 17/11 – Do Senhora Deputada Ana Ar-
raes, Líder do Bloco PSB/PTB/PCdoB, indicando 
os Deputados do referido Partido para compor as 
Comissões Permanentes. ...................................... 09857

Nº 19/11 – Do Senhora Deputada Ana Arra-
es, Líder do Bloco PSB/PTB/PCdoB, indicando o 
Deputado Ariosto Holanda para integrar o Conselho 
de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica. ............ 09859

Nº 20/11 – Do Senhora Deputada Ana Arra-
es, Líder do Bloco PSB/PTB/PCdoB, indicando o 
Deputado Arnaldo Faria de Sá para Vice – Líder do 
referido Bloco. ........................................................ 09860

Nº 80/11 – Do Senhor Deputado Lincoln 
Portela, Líder do Bloco PR/PRB/PTdoB/PRTB/
PRP/PHS/PTC/PSL, indicando os Deputados 
do referido Bloco para compor as Comissões 
Permanentes. ................................................. 09861

Nº 88/11 – Do Senhor Deputado Lincoln Por-
tela, Líder do Bloco PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/
PHS/PTC/PSL, indicando o Deputado Bernardo 
Santana de Vasconcellos para Vice – Líder do re-
ferido Bloco. ........................................................... 09865

Nº 62/11 – Do Senhor Deputado Duarte No-
gueira, Líder do PSDB, indicando os Deputados 
do referido Partido para integrarem a Comissão 
Especial destinada a efetuar estudo e apresentar 
propostas em relação à Reforma Política. ............. 09866

Nº 69/11 – Do Senhor Deputado Duarte No-
gueira, Líder do PSDB, indicando os Deputados do 
referido Partido para compor as Comissões Perma-
nentes. ................................................................... 09869

Nº 40/11 – Do Senhor Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, Líder do DEM, indicando 
os Deputados Eleuses Paiva e Pauderney Avelino 
para integrarem a Comissão Especial destinada a 
efetuar estudo e apresentar propostas em relação 
à Reforma Política. ................................................ 09870

Nº 43/11 – Do Senhor Deputado Antônio 
Carlos Magalhães Neto, Líder do DEM, indicando 
os Deputados do referido Partido para compor as 
Comissões Permanentes. ...................................... 09871

Nº 77/11 – Do Senhor Deputado Nelson 
Meurer, Líder do PP, indicando os Deputados do 
referido Partido para compor as Comissões Per-
manentes. ........................................................... 09887

Nº 42/11 – Do Senhor Deputado Giovanni 
Queiroz, Líder do PDT, indicando os Deputados do 
referido Partido para compor as Comissões Perma-
nentes. ................................................................... 09888

Nº 37/11 – Do Senhor Deputado Sarney Fi-
lho, Líder do Bloco PV/PPS, indicando o Deputa-
do Moreira Mendes como Vice – Líder do referido 
Bloco. ..................................................................... 09900

Nº 56/11 – Do Senhor Deputado Sarney Fi-
lho, Líder do Bloco PV/PPS, indicando os Deputa-
dos do referido Partido para compor as Comissões 
Permanentes.......................................................... 09901

Nº 57/11 – Do Senhor Deputado Sarney Fi-
lho, Líder do Bloco PV/PPS, indicando o Deputado 
Arnaldo Jardim para integrar o Conselho de Altos 
Estudos e Avaliação Tecnológica. .......................... 09902

Nº 58/11 – Do Senhor Deputado Sarney Filho, 
Líder do Bloco PV/PPS, indicando os Deputados 
Sirkis e Sarney Filho para integrarem a Comissão 
Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. ... 09903

Nº 60/11 – Do Senhor Deputado Sarney Fi-
lho, Líder do Bloco PV/PPS, comunicando que o 
Deputado Roberto Lucena responderá pela referida 
Liderança, no dia 02 de Março de 2011. ............... 09904

Nº 61/11 – Do Senhor Deputado Sarney Filho, 
Líder do Bloco PV/PPS, indicando o Deputado Pinto 
Itamaraty para integrar a Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado. ............ 09905

Nº 82/11 – Do Senhor Deputado Jovair Aran-
tes, Líder do PTB, indicando o Deputado Paes Lan-
dim para integrar a Comissão Especial destinada a 
efetuar estudo e apresentar propostas em relação 
à Reforma Política. ................................................ 09906

S/Nº/11 – Do Senhor Deputado Jovair Aran-
tes, Líder do PTB, indicando os Deputados do re-
ferido Partido que integrarão as Comissões Per-
manentes. ........................................................... 09907

Nº 41/11 – Do Senhor Deputado Osmar Jú-
nior, Líder do PCdoB, indicando a Deputada Per-
pétua Almeida para integrar a Comissão da Ama-
zônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional. ............................................................. 09910

Nº 42/11 – Do Senhor Deputado Osmar Ju-
nior, Líder do PCdoB, indicando os Deputados Éd-
son Pimenta e João Ananias para integrarem a 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural. ...................................... 09911

Nº 43/11 – Do Senhor Deputado Osmar Junior, 
Líder do PCdoB, indicando os Deputados do referido 
Partido que integrarão a Comissão de Constitução 
e Justiça e de Cidadania. ...................................... 09912

Nº 44/11 – Do Senhor Deputado Osmar Jú-
nior, Líder do PCdoB, indicando o Deputado Chi-
co Lopes para integrar a Comissão de Defesa do 
Consumidor. ........................................................... 09913

Nº 45/11 – Do Senhor Deputado Osmar Jú-
nior, Líder do PCdoB, indicando as Deputadas Alice 



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09795 

Portugal e Jandira Feghali para integrarem a Co-
missão de Educação e Cultura. ............................. 09914

Nº 46/11 – Do Senhor Deputado Osmar Jú-
nior, Líder do PCdoB, indicando o Deputado Aldo 
Rebelo para integrar a Comissão de Relações Ex-
teriores e de Defesa Nacional. .............................. 09915

Nº 47/11 – Do Senhor Deputado Osmar Júnior, 
Líder do PCdoB, indicando os Deputados Perpétua 
Almeida e Delegado Protógenes para integrarem 
a Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado. ................................................. 09916

Nº 48/11 – Do Senhor Deputado Osmar Jú-
nior, Líder do PCdoB, indicando os Deputados Jô 
Moraes e Delegado Protógenes para integrarem a 
Comissão de Turismo e Desporto. ......................... 09917

Nº 49/11 – Do Senhor Deputado Osmar Júnior, 
Líder do PCdoB, indicando as Deputadas Jandira 
Faghali e Jô Moraes para integrarem a Comissão 
de Seguridade Social e Família. ............................ 09918

Nº 50/11 – Do Senhor Deputado Osmar 
Júnior, Líder do PCdoB, indicando os Deputados 
Assis Melo e Alice Portugal para integrarem a 
Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público. ................................................... 09919

Nº 51/11 – Do Senhor Deputado Osmar Júnior, 
Líder do PCdoB, indicando o Deputado Luiz Otávio 
para integrar a Comissão de Minas e Energia.  .... 09920

Nº 52/11 – Do Senhor Deputado Osmar Jú-
nior, Líder do PCdoB, indicando o Deputado Wa-
shington Reis para integrar a Comissão de Viação 
e Transportes. ........................................................ 09921

Nº 53/11 – Do Senhor Deputado Osmar Jú-
nior, Líder do PCdoB, indicando os Deputados Paulo 
Foletto e Evando Milhomen para integrarem a Co-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática. ............................................................ 09922

Nº 54/11 – Do Senhor Deputado Osmar Júnior, 
Líder do PCdoB, indicando os Deputados Rodrigo 
Maia e Ricardo Quirino para integrarem a Comissão 
de Finanças e Tributação. ...................................... 09923

Nº 55/11 – Do Senhor Deputado Osmar Júnior, 
Líder do PCdoB, indicando o Deputado Henrique 
Oliveira para integrar a Comissão de Legislação 
Participativa.  ......................................................... 09924

Nº 43/11 – Do Senhor Deputado Ratinho Ju-
nior, Líder do PSC, encaminhando a relação dos 
Deputados do referido Partido que comporão as 
Comissões Permanentes. ...................................... 09925

Nº 20/11 – Do Senhor Deputado Fabio 
Faria, Líder do PMN, indicando os Deputados 
do referido Partido para compor as Comissões 
Permanentes. ................................................. 09932

Nº 11/11 – Do Senhor Deputado Paulo Texeira, 
Presidente da Comissão Especial de Documentos 
Sigilosos, comunicando a desclassificação de do-
cumentos sigilosos e solicitando a publicação da 
listagem dos documentos desclassificados. .......... 09935

Nº 4/11 – Do Senhor Deputado Armando 
Virgílio, comunicando afastamento do Mandato 
Parlamentar. ........................................................ 09944

Nº 1/11 – Do Senhor Deputado Julio Lopes, 
comunicando afastamento do Mandato Parla-
mentar. ........................................................... 09947

MEMORANDOS 

Nº 22/11 – Do Senhor Deputado Chico Alen-
car, Líder do PSOL, indicando os Deputados Chico 
Alencar e Jean Wyllys para integrarem a Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias. ........................... 09950

Nº 24/11 – Do Senhor Deputado Chico Alen-
car, Líder do PSOL, indicando o Deputado Zé Ge-
raldo para integrar a Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável. ............................ 09951

Nº 24-A/11 – Do Senhor Deputado Chico 
Alencar, Líder do PSOL, indicando o Deputado 
Lucio Vale para integrar a Comissão de Viação e 
Transportes. ........................................................... 09951

COMUNICAÇÕES

 – Do Senhor Deputado Fernando Jordão, 
comunicando que aceita reassumir o Mandato Par-
lamentar. ................................................................ 09952

 – Do Senhor Deputado Rodrigo Bethlem, co-
municando afastamento do Mandato Parlamentar.... 09953

 – Do Senhor Deputado Waldir Soares de Oli-
veira, comunicando que aceita assumir o Mandato 
Parlamentar. .......................................................... 09955

MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 525/2011 – do Poder Executivo – Altera a 
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, no tocante 
à contratação de professores. ............................... 09956

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

Nº 28/2011 – Do Sr. Rodrigo Maia – Solicita 
informações ao Sr. Ministro de Estado dos Trans-
portes, Alfredo Nascimento, sobre a evolução da 
movimentação total de cargas nos portos do Rio 
de Janeiro e de Itaguaí. ......................................... 09971

Nº 29/2011 – Do Sr. Efraim Filho – Solicita 
informações ao Sr. Ministro das Cidades, referentes 
as novas regras aplicáveis a 2ª etapa do Programa 
Habitacional Minha Casa , Minha Vida. ................. 09971

Nº 30/2011 – Do Sr. Nelson Marchezan Ju-
nior – Solicita informações ao Ministro da Educa-
ção Senhor Fernando Haddad sobre o documento 
diagnóstico que norteou as diretrizes e metas do 
Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 
2011-2020. ............................................................. 09972

Nº 31/2011 – Do Sr. Nelson Marchezan Ju-
nior – Solicita informações à Ministra da Cultura, 
Sra. Anna Maria Buarque de Hollanda, acerca do 
Programa Mais Cultura de Apoio a Bibliotecas Pú-
blicas. ..................................................................... 09972



09796 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011

Nº 32/2011 – Do Sr. Duarte Nogueira – So-
licita informações ao Senhor Ministro-Chefe da 
Controladoria-Geral da União acerca do Relatório 
de Gestão Fiscal referente ao último quadrimestre 
do ano de 2010. ..................................................... 09973

Nº 33/2011 – Do Sr. Duarte Nogueira – Soli-
cita informações ao Senhor Ministro-Chefe da Casa 
Civil acerca do Relatório de Gestão Fiscal referente 
ao último quadrimestre do ano de 2010. ............... 09974

Nº 35/2011 – Do Sr. Sandro Alex – Solici-
to informações ao Sr. Ministro da Defesa sobre o 
fechamento das diversas unidades da ANAC nos 
aeroportos brasileiros, bem como das Superinten-
dências Regionais nas Unidades da Federação. .. 09975

Nº 36/2011 – Do Sr. Ricardo Tripoli – Solicita 
ao Senhor Ministro da Defesa, sobre as restrições 
impostas aos navios que circulam no litoral brasi-
leiro. ....................................................................... 09976

Nº 37/2011 – Do Sr. Cláudio Puty – Solicita 
informações ao Ministro da Educação – MEC acer-
ca das providências adotadas até o momento por 
aquele órgão com vistas à criação da Universida-
de Federal do Sul e Sudeste do Estado do Pará 
– UNIFESSPA, com atenção especial aos prazos 
para implantação da referida instituição de ensino 
e informações acerca da estrutrura que a futura 
universidade deverá ter. ......................................... 09977

Nº 39/2011 – Do Sr. Carlos Brandão – So-
licita ao Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Agrário informações relativas a recursos da União 
transferidos pelo Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária – INCRA – Superintendência 
Regional do Estado do Maranhão a prefeituras e 
entidades privadas daquele Estado, no período de 
2009 a 2010. .......................................................... 09978

Nº 40/2011 – Do Sr. Otavio Leite – Solicita ao 
Senhor Ministro de Estado da Previdência Social 
informações sobre o Benefício de Prestação Conti-
nuada da Assistência Social concedidos no Estado 
do Rio de Janeiro. .................................................. 09979

Nº 41/2011 – Do Sr. Otavio Leite – Solicita 
ao Senhor Ministro de Estado da Previdência So-
cial informações sobre o Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social concedidos no 
Município do Rio de Janeiro/RJ. ............................ 09979

Nº 42/2011 – Da Sra. Andreia Zito -Solicita 
informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda 
quanto à execução do Programa Minha Casa Minha 
Vida instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 
2009. ...................................................................... 09980

Nº 43/2011 – Do Sr. Marcon -Solicita infor-
mações ao Sr. Ministro da Previdência Social, em 
relação ao Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo e do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural. ....................................................... 09980

Nº 44/2011 – Do Sr. Cláudio Puty -Solicita in-
formações ao Ministro das Minas e Energia – MME, 
acerca dos motivos que levaram a Agência Nacional 

de Energia Elétrica – ANEEL a negar a devolução 
dos valores pagos, a maior, pelos consumidores 
nas contas de energia elétrica nos últimos anos. .. 09981

Nº 163/2011 – Do Sr. Júlio Cesar – Solicita 
informações ao Sr. Guido Mantega, Ministro da Fa-
zenda, acerca da arrecadação federal. ................. 09982

REQUERIMENTOS

Nº 359/2011 – Do Sr. Esperidião Amin – Re-
quer a realização de Sessão Solene no Plenário 
da Câmara dos Deputados, no dia 14 de março, 
em comemoração ao Centenário do nascimento do 
Ex-Deputado Federal e Ex-Governandor de SC, Dr. 
ADERBAL RAMOS DA SILVA. .............................. 09983

Nº 499/2011 – Do Sr. Fernando Francischini 
– Requer o registro da Frente Parlamentar da Se-
gurança Pública, nos termos do Ato da Mesa nº 69, 
de 10/11/2005. ....................................................... 09983

IV – Pequeno Expediente
SIMÃO SESSIM (PP – RJ) – Lançamento pelo 

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de campa-
nha de prevenção da AIDS no carnaval de 2011, 
na quadra de ensaios da Escola de Samba Acadê-
micos do Salgueiro, no Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro. Excelência da atuação do Ministro 
Alexandre Padilha. Ratificação pelo Governo Fede-
ral das ações de combate à dengue no País. ........ 09996

OTAVIO LEITE (PSDB – RJ) – Transcurso do 
446º aniversário de fundação do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro.  ..................................... 09996

EMILIANO JOSÉ (PT – BA) – Anúncio, pela 
Presidenta Dilma Rousseff, de reajuste dos valores 
do Programa Bolsa Família e de implantação do Ter-
minal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito 
no Estado da Bahia, por ocasião de sua visita ao 
Estado. Fortalecimento do Programa Nacional de 
Documentação da Trabalhadora Rural e do Progra-
ma de Organização Produtiva das Mulheres Rurais. 
Elevação dos índices de frequência escolar após a 
implantação do Programa Bolsa Família. Excelência 
da estrutura da saúde pública no Município de Vitória 
da Conquista. Classificação da municipalidade em 
1º lugar na 10ª Mostra Nacional de Experiências 
Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e 
Controle de Doenças. Recebimento por Vitória da 
Conquista do selo Município-Mundo de Boas Prá-
ticas de Prevenção, do Ministério da Saúde. Inau-
guração do Serviço de Cirurgias e Procedimentos 
Cardiovasculares na Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória da Conquista. Ineditismo da eleição da Sra. 
Dilma Rousseff para a Presidência da República. 
Transcurso do Dia Internacional da Mulher. Expec-
tativa quanto à ocupação pelas mulheres de maior 
espaço na vida política e cultural do País. Persis-
tência de discriminações e preconceitos contra a 
mulher brasileira, notadamente contra as da raça 
negra. ..................................................................... 09996



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09797 

SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP) – 
Apresentação, à empresa Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE, de proposta 
para construção de linha de transmissão de energia 
elétrica entre os Municípios de Calçoene e Oiapo-
que, Estado do Amapá. ......................................... 10000

VALMIR ASSUNÇÃO (PT – BA) – Transcurso 
do Dia Internacional da Mulher. Ocupação, por cam-
ponesas ligadas ao Movimento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra – MST, de fazenda da empresa 
Veracel Celulose S/A, no Município de Eunápo-
lis, Estado da Bahia. Alerta, pelas trabalhadoras 
rurais, sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos 
na agricultura e a violência contra as mulheres no 
País. Excelência da atuação política da Senadora 
Lídice da Mata. Saudações às trabalhadoras rurais 
e urbanas. .............................................................. 10000

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ) – Agradeci-
mento pelas manifestações de solidariedade diante 
do falecimento da mãe do orador. ......................... 10001

MARCON (PT – RS) – Expectativa de pri-
são e punição do responsável pelo atropelamento 
de grupo de ciclistas participantes no Movimento 
pelo Trânsito Livre, em Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul. ....................................................... 10001

PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – AC) 
– Reexame pela Justiça Federal no Estado do 
Acre da decisão de cancelamento de exames 
vestibulares. ...................................................... 10002

GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB, RJ) – Apelo 
a instituições bancárias de liberação dos recursos 
disponibilizados pelo Governo Federal aos Municí-
pios atingidos por enchentes na região serrana do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. ............. 10002

LUIZ COUTO (PT – PB) – Assassinato do 
militante dos direitos humanos Sebastião Bezerra 
da Silva, no Estado do Tocantins. Matéria Militante 
de direitos humanos é morto no TO com sinal de 
tortura, de Cristiano Machado, publicada pelo jornal 
Folha de S.Paulo. Nota do Movimento Nacional de 
Direitos Humanos a respeito do assunto. Matéria 
Infelizmente o Nordeste é mais uma vez aviltado, 
acerca da destinação de remessas de lucro da Com-
panhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF 
para a empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A 
– ELETROBRAS. ................................................... 10002

WELITON PRADO (PT – MG) – Defesa de 
criação pela Casa de CPI destinada à investiga-
ção de irregularidades com relação ao Seguro 
DPVAT.  .................................................................. 10006

MAURO BENEVIDES (PMDB – CE) – Trans-
curso do 54º aniversário de emancipação político-
-administrativa do Município de General Sampaio, 
Estado do Ceará. Inauguração de rodovia pavimen-
tada entre a municipalidade e Paramoti. ............... 10006

ARTUR BRUNO (PT – CE) – Investimentos 
do Estado do Ceará no ano de 2010.  ................... 10006

EDINHO BEZ (PMDB – SC) – Despedida do 
Padre Lino Brunel da Igreja Matriz Santa Otília, no 
Município de Orleans, Estado de Santa Catarina. 
Votos de sucesso ao seu sucessor, Padre Elias 
Della Giustina. Conquista, pelo Criciúma Esporte 
Clube, do título de Campeão do Primeiro Turno do 
Campeonato Catarinense de Futebol de 2011. ..... 10006

MANATO (PDT – ES) – Visita do Governador 
do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, à 
Capital da República, para encontro com Parlamen-
tares e visita a Ministérios, com vistas à implanta-
ção de projeto de mobilidade urbana na região da 
Grande Vitória.  ...................................................... 10007

SANDRO ALEX (Bloco/PPS – PR) – Reexa-
me, pelo Governo Federal, de normas anunciadas 
para o financiamento da construção de moradias 
por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida. 
Pesquisa sobre a reforma política realizada em 
Curitiba, Estado do Paraná. ................................... 10007

SILAS CÂMARA (PSC – AM) – Realização, 
na Casa, de sessão solene conjunta ao ensejo do 
transcurso do Dia Internacional da Mulher. Redução 
das desigualdades sociais no País. Importância dos 
programas sociais implantados no Governo Lula da 
Silva . ..................................................................... 10007

CELSO MALDANER (PMDB – SC) – Promo-
ção do 16º Dia de Campo pela Cooperativa Regional 
Agropecuária de Campos Novos – COOPERCAM-
POS, Santa Catarina. Realização da 6ª edição do 
Dia de Campo COPERIO – Cooperativa Rio do 
Peixe, em Catanduvas, Santa Catarina.  ............... 10009

MÁRCIO MACÊDO (PT – SE) – Homenagem 
à mulher brasileira pelo transcurso do Dia Interna-
cional da Mulher – 8 de março. Realização pelo 
Congresso Nacional de sessão solene ao ensejo 
da efeméride. Homenagem à Presidenta da Repú-
blica, Dilma Rousseff. Presença da mulher na vida 
política brasileira. Saudações a personalidades fe-
mininas da vida social e política sergipana.  ......... 10009

EDINHO ARAÚJO (PMDB – SP) – Participa-
ção do orador na sessão solene conjunta realiza-
da ao ensejo do transcurso do Dia Internacional 
da Mulher – 8 de março. Criação da Secretaria 
Especial dos Direitos e Políticas para Mulheres, 
durante a gestão do orador à frente da Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo. ......................................................... 10010

LUIZ FERNANDO MACHADO (PSDB – SP) 
– Nomeação de Felipe Lima para Presidente da 
Juventude do PSDB – no Município de Franco da 
Rocha, Estado de São Paulo.  ............................... 10010

ÁTILA LINS (PMDB – AM) – Visita do Minis-
tro do Esporte, Orlando Silva, às obras da Arena 
da Amazônia, em Manaus, Estado do Amazonas. 
Realização pelo Governo Omar Aziz de investimen-
tos em obras de infraestrutura em Manaus, com 
vista à realização da Copa do Mundo de Futebol 
de 2014. ................................................................. 10011



09798 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011

ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP) 
– Participação em confraternização promovida pelo 
Sindicato dos Auditores-Fiscais do Estado de São 
Paulo. Inauguração da 9ª Vara Federal da Sub-
seção Judiciária de Campinas. Interiorização da 
Justiça Federal no Estado. Protesto contra a de-
cisão da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
pela apresentação obrigatória da Declaração do 
Imposto de Renda pela Internet. Descumprimento 
pela Presidenta Dilma Rousseff de decisão do Su-
premo Tribunal Federal sobre reajuste diferenciado 
das aposentadorias e pensões.  ............................ 10011

IVAN VALENTE (PSOL – SP) – Determinação 
ao Governo brasileiro, pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, de empenho na identificação das 
ossadas de combatentes desaparecidos, punição 
aos responsáveis pelas mortes e promoção de ato 
público de reconhecimento de responsabilidade in-
ternacional pelo episódio conhecido como Guerrilha 
do Araguaia – 1972 a 1975.  ................................. 10011

CLÁUDIO PUTY (PT – PA) – Voto de pesar 
pelo falecimento do escritor e filósofo Benedito Nu-
nes, de Belém, Estado do Pará. Anúncio de apre-
sentação de projeto de lei que altera o nome do 
aeroporto internacional de Belém para Aeroporto 
Internacional Benedito Nunes. Denúncia do Movi-
mento Juriti em Ação, a respeito do assassinato do 
trabalhador rural Jurandir Soares Nunes, ocorrido 
no Município de Juriti, Estado do Pará. Apoio às 
reivindicações encaminhadas por entidades civis 
a autoridades do Estado. ....................................... 10012

RAIMUNDÃO (PMDB – CE) – Homenagem 
à memória do beato José Lourenço, ao ensejo do 
transcurso dos 65 anos de seu falecimento. ......... 10013

JÚNIOR COIMBRA (PMDB – TO) – Urgen-
te necessidade de redefinição do pacto federativo. 
Reformulação do sistema tributário nacional. ........ 10014

MARCO TEBALDI (PSDB – SC – Pela ordem) 
– Afastamento do orador da Câmara dos Deputados 
em face da sua nomeação para o cargo de Secre-
tário de Estado da Educação de Santa Catarina. 
Transcurso do 160º aniversário de fundação do 
Município de Joinville. ............................................ 10015

MARLLOS SAMPAIO (PMDB – PI) – Apelo 
ao Governo Federal para conclusão das obras da 
BR-222 no Estado do Piauí. .................................. 10015

HUGO NAPOLEÃO (DEM – PI) – Transcurso 
do 60º aniversário de fundação do jornal O Dia, de 
Teresina, Estado do Piauí.  .................................... 10016

JOSÉ AUGUSTO MAIA (PTB – PE) – Pujança 
do polo de confecções no Município de Santa Cruz 
do Capibaribe, Estado de Pernambuco. Participação 
do orador em reunião do Conselho de Desenvolvi-
mento da Cadeia Têxtil e de Confecções em Per-
nambuco. Apoio do Governador Eduardo Campos 
ao setor têxtil no Estado. ....................................... 10016

AGNOLIN (PDT – TO) – Lançamento pela 
Ministra da Pesca e Aquicultura, Ideli Salvatti, da 

pedra fundamental de construção do centro de 
pesquisa de pesca e aquicultura da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, por 
ocasião da visita ao Estado do Tocantins. Confian-
ça no desenvolvimento do setor de piscicultura no 
Estado. ................................................................ 10017

SIBÁ MACHADO (PT – AC – Pela ordem) – 
Participação do orador na Comissão destinada ao 
exame da proposta de reforma política. ................ 10018

RICARDO QUIRINO (Bloco/PRB, DF) – 
Confiança na capacidade administrativa do Go-
vernador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. 
Compromisso de atuação parlamentar em defesa 
da população brasiliense. Necessidade de am-
pliação dos investimentos na área de segurança 
pública de Brasília. ............................................ 10018

HELENO SILVA (Bloco/PRB, SE) – Encami-
nhamento de indicação à Casa Civil da Presidência 
da República para implantação de projeto habita-
cional em prol das populações residentes em habi-
tações de taipa. Empenho da Secretaria de Estado 
da Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento So-
cial de Sergipe, Eliane Aquino, na construção de 
moradias populares. .............................................. 10019

ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA (PMDB 
– SC) – Aperfeiçoamento do Código Florestal 
Brasileiro pelo substitutivo apresentado pelo De-
putado Aldo Rebelo à proposta de reformulação 
da matéria. .......................................................... 10019

NELSON BORNIER (PMDB – RJ) – Ineficácia 
dos planos de saneamento básico implantados em 
São Paulo, Estado de São Paulo, para contenção 
dos efeitos de enchentes.  ..................................... 10020

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE) – 
Expansão geopolítica da região sudeste do Estado 
de Pernambuco.  .................................................... 10021

ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV – SP) – 
Realização, no Anexo IV da Casa, da exposição Os 
desenhos das crianças de Terezín. Expectativa de 
ensinamento e inspiração, pelas mensagens conti-
das no desenho e poemas das crianças de Terezín, 
de permanente busca da paz entre os povos. ....... 10022

STEFANO AGUIAR (PSC – MG) – Agradeci-
mento aos eleitores do Estado de Minas Gerais pela 
assunção do mandato parlamentar. Solidariedade 
às populações atingidas por enchentes. Diretrizes 
da atuação parlamentar do orador. Maior atenção 
do Congresso Nacional para com as questões am-
bientais. ................................................................. 10023

ASSIS MELO (Bloco/PCdoB – RS) – Solici-
tação à Polícia Civil de celeridade na apuração das 
causas e punição dos responsáveis por acidente 
ocorrido no interior da Fábrica Nacional de Amor-
tecedores – FANAMOR, no Município de Caxias do 
Sul, Estado do Rio Grande do Sul. ........................ 10023

GIACOBO (Bloco/PR – PR) – Transcurso de 
aniversário de fundação do Município de Campo 



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09799 

Largo, situado na Região Metropolitana de Curitiba, 
Estado do Paraná. ................................................. 10024

GORETE PEREIRA (Bloco/PR – CE) – Trans-
curso do Dia Internacional da Mulher. Eleição da Sra. 
Dilma Rousseff para a Presidência da República e da 
Deputada Rose Freitas para a 1ª Vice-Presidência 
da Casa. Participação feminina em cargos de alto 
escalão no País. Importância do combate à violência 
doméstica contra a mulher. Defesa de criação de 
Hospitais da Mulher em Municípios com população 
acima de 100 mil habitantes. Promoção de medidas 
em prol da igualdade de gênero no País. .............. 10024

ANTONIO BULHÕES (Bloco/PRB – SP) – 
Transcurso do Dia Internacional da Mulher. Ocupa-
ção pelas mulheres de importantes cargos públicos 
no País. Persistência das desigualdades de gênero 
no Brasil. Reafirmação do compromisso de luta a 
favor dos direitos da mulher. .................................. 10025

PASTOR MARCO FELICIANO (PR – RJ) – 
Transcurso de aniversário de fundação do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. ........................ 10026

CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – GO) 
– Conveniência de convocação do Ministro de Mi-
nas e Energia, Edison Lobão, para esclarecimento 
à Casa sobre as causas de recente blecaute ocor-
rido em Estados da Região Nordeste. Ocorrência 
de constantes apagões em regiões do Estado de 
Goiás. .................................................................... 10026

IRACEMA PORTELA (PP – PI) – Adoção 
pelos governantes de políticas públicas conjuntas 
destinadas ao combate à proliferação da dengue 
no País.  ................................................................. 10027

LUIS TIBÉ (Bloco/PTdoB – MG) – Transcur-
so do Dia Internacional da Mulher. Combate aos 
preconceitos e discriminações contra as mulheres 
no País. Ocupação por mulheres de importantes 
cargos públicos no Brasil. Aumento gradativo da 
representatividade feminina na Casa. Saudações 
às mulheres brasileiras, em nome das mulheres 
do Estado de Minas Gerais e da Deputada Federal 
Rosinha da Adefal.  ............................................... 10028

V – Grande Expediente
MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela or-

dem.) – Instalação da Comissão Especial destinada 
ao exame de propostas sobre a reforma política.  .. 10028

DR. PAULO CÉSAR (Bloco/PR – RJ) – Ime-
diata realização da reforma tributária. Omissão do 
Prefeito Municipal de Cabo Frio, Estado do Rio de 
Janeiro, no combate à violência e à criminalidade. 
Luta do orador em prol da transparência no proces-
so eleitoral na municipalidade................................ 10029

Aparteantes: MAURO BENEVIDES (PMDB 
– CE), ARTUR BRUNO (PT – CE). ....................... 10029

GERALDO THADEU (Bloco/PPS – MG. Pela 
ordem.) – Solidariedade aos familiares dos jovens 
mortos em decorrência de descarga elétrica, provo-
cada pelo rompimento de fio de alta tensão durante 

festejos com trio elétrico, no Município de Bandeira 
do Sul, Estado de Minas Gerais. ........................... 10032

BENEDITA DA SILVA (PT – RJ) – Apoio às 
ações do Governo Dilma Rousseff a favor da er-
radicação da miséria no País. Compromisso de 
atuação parlamentar em defesa do Estado do Rio 
de Janeiro e das mulheres brasileiras. Transcurso 
do Dia Internacional da Mulher. Congratulações ao 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à Presi-
denta Dilma Rousseff pelo avanço de programas 
de inclusão social, em especial pela implantação 
do Sistema Único da Assistência Social – SUAS e 
do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional – SISANºApoio à criação do Fundo Social 
formado com recursos da exploração de petróleo 
na camada pré-sal. Apoio à política externa brasi-
leira. Dificuldades enfrentadas pela mulher brasi-
leira. Empenho na criação de políticas públicas de 
assistência integral à criança e de combate à dis-
criminação nas relações de gênero. Ampliação dos 
investimentos públicos e privados no Estado do Rio 
de Janeiro. Transcurso do 446º aniversário de fun-
dação do Rio de Janeiro. Importância da realização 
de obras de infraestrutura no Estado. Necessidade 
de realização das reformas política e tributária. Am-
pliação do Sistema Único de Saúde – SUS. Apelo 
aos Deputados de apoio à Frente Parlamentar em 
Defesa do Fundo Social do Pré-Sal. Agradecimen-
to ao eleitorado do Estado do Rio de Janeiro pela 
eleição da oradora. ................................................ 10033

Aparteantes: ARTUR BRUNO (PT – CE), SIBÁ 
MACHADO (PT – AC), ANTONIO BRITO (Bloco/
PTB – BA). ............................................................. 10033

ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA (PMDB – 
SC. Pela ordem.) – Imediata votação, pela Casa, do 
substitutivo oferecido pelo Deputado Aldo Rebelo 
à proposta de reformulação do Código Florestal 
Brasileiro. ............................................................... 10037

TAKAYAMA (PSC – PR. Pela ordem.) – Ho-
menagem póstuma ao Pastor José Pimentel de 
Carvalho, Líder da Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus no Estado do Paraná. .............................. 10037

DR. ROSINHA (PT – PR. Pela ordem.) – 
Anúncio da inauguração de apartamentos destina-
dos a famílias com renda mensal de até três salá-
rios mínimos, construídos por meio do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, em Curitiba, Estado do 
Paraná................................................................. 10038

ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ. 
Pela ordem.) – Transcurso do 446º aniversário 
de fundação da cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro. Importância da realização de 
investimentos no setor educacional brasileiro. Ho-
menagem à memória do educador Darcy Ribeiro. 
Criação de universidades públicas no Estado do 
Rio de Janeiro durante a gestão do orador à frente 
do Poder Executivo.............................................. 10039



09800 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Infor-
mação ao Deputado Edson Silva sobre a impos-
sibilidade de concessão de apartes nos horários 
de Pequeno Expediente e Breves Comunicações 
e durante as Comunicações de Liderança. ........... 10039

ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP) – 
Questões de ordem sobre o arquivamento dos Re-
cursos nºs 3.362 e 4.058, de 2010, indeferidos pela 
Mesa Diretora, e sobre o recebimento de projetos 
copiados como emendas das respectivas proposi-
ções originais. ........................................................ 10040

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Recebi-
mento das questões de ordem do Deputado Arnado 
Faria de Sá para posterior decisão. ....................... 10040

MARÇAL FILHO (PMDB – MS. Pela ordem.) 
– Falecimento da Conselheira do Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso do Sul e ex-Deputada 
Estadual, Celina Martins Jallad. ............................ 10040

CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Pela ordem.) 
– Protesto contra os cortes de recursos orçamen-
tários, especialmente os destinados ao Programa 
Minha Casa, Minha Vida. ....................................... 10040

NEWTON CARDOSO (PMDB – MG. Pela 
ordem.) – Necessidade de ações do Ministério 
dos Transportes e do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT, a respeito 
do elevado índice de acidentes fatais ocorridos 
no Anel Rodoviário de Belo Horizonte e da situ-
ação das BRs-262 e 381, no Estado de Minas 
Gerais. ............................................................ 10041

ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP. 
Pela ordem.) – Repúdio à anunciada decisão da 
Presidenta Dilma Rousseff de descumprimento da 
sentença do Supremo Tribunal Federal favorável ao 
pagamento de aposentadoria de valor acima do teto 
salarial do serviço público.  .................................... 10041

WASHINGTON REIS (PMDB – RJ. Pela or-
dem.) – Congratulação ao povo da Baixada Flumi-
nense, especialmente aos habitantes do Município 
de Duque de Caxias, pela indicação do filme Lixo 
Extraordinário ao Oscar. Criação do pedágio am-
biental durante a gestão do orador à frente da Pre-
feitura Municipal de Duque de Caxias. .................. 10042

ONOFRE SANTO AGOSTINI (DEM – SC) – 
Questão de ordem sobre o início da Ordem do Dia. ... 10042

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Resposta 
ao Deputado Onofre Santo Agostini. ..................... 10042

SANDRO ALEX (Bloco/PPS – PR. Pela or-
dem.) – Início dos trabalhos da Comissão Especial 
destinada ao exame da proposta de reforma política. 
Divulgação de pesquisa popular sobre o processo 
eleitoral brasileiro, realizada em Curitiba, Estado do 
Paraná. Necessidade de discussão sobre o finan-
ciamento público de campanhas eleitorais. ........... 10042

ROMERO RODRIGUES (PSDB – PB. Pela 
ordem.) – Greve de servidores da segurança pú-
blica no Estado da Paraíba. Apoio às Propostas 

de Emenda à Constituição de nºs 300, de 2008, e 
308, de 2004, respectivamente, sobre a instituição 
do piso salarial nacional de policiais e bombeiros 
militares e a criação das polícias penitenciárias fe-
deral e estaduais.  ................................................. 10043

EUDES XAVIER (PT – CE. Pela ordem.) – 
Realização, pelo Sindicato dos Trabalhadores da 
Universidade Federal do Ceará, de reunião desti-
nada ao debate da Medida Provisória nº 520, de 
2010, a respeito da criação da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares S.A. Comemoração do 80º 
aniversário natalício e dos 33 anos de profissão do 
jornalista Tarcísio Colares. Transcurso do 30º ani-
versário da Associação dos Moradores do Conjunto 
Palmeira, em Fortaleza, Estado do Ceará. ............ 10044

ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem.) – Contrariedade com o índice apresentado 
pelo Governo Federal para correção da tabela do 
Imposto de Renda. ................................................ 10046

IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem.) – 
Criação da chamada câmara de negociação pro-
posta pelo Presidente Marco Maia para debate do 
parecer da Comissão Especial destinada ao exa-
me do projeto de reformulação do Código Florestal 
Brasileiro. ............................................................... 10046

MARCON (PT – RS. Pela ordem.) – Reali-
zação, pela Via Campesina, de mobilizações por 
ocasião do transcurso do Dia Internacional da Mu-
lher. Necessidade de realização de debates sobre a 
proposta de reformulação do Código Florestal Bra-
sileiro e de aposentadoria para donas de casa. .... 10047

JOSÉ STÉDILE (Bloco/PSB, RS. Pela ordem.) 
– Falecimento do escritor Moacyr Scliar, membro 
da Academia Brasileira de Letras, e do esposo da 
Senadora Ana Amélia Lemos, Octávio Cardoso. 
Repúdio ao atropelamento intencional de ciclistas 
participantes em manifestação a favor da paz no 
trânsito, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 
Sul. Empenho na criação de ciclovias em Municípios 
brasileiros e na implantação de transporte público 
gratuito e de qualidade. ......................................... 10047

DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela ordem.) 
– Realização, pela Polícia Federal, de operação de 
busca e apreensão em residências de supostos 
envolvidos em desvio de recursos públicos desti-
nados à habitação rural, no Estado do Maranhão. 
Imediata intervenção federal na representação do 
INCRA no Estado. ................................................. 10047

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 21/2011 – Do Sr. Marco Tebaldi – Altera a 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. ...................................................................... 10048

Nº 22/2011 – Do Sr. André Figueiredo – Exclui 
da apuração da receita bruta os valores relativos à 
venda do “pão-do-dia”, assim entendido os pães, 



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09801 

panhocas, broas, pão francês, e demais produtos 
de panificação feitos a partir de farináceos. .......... 10051

Nº 23/2011 – Do Sr. Guilherme Campos – Al-
tera dispositivo da Lei Complementar nº 87, de 13 
de setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto 
dos Estados e do Distrito Federal sobre Operações 
Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação, e dá outras pro-
vidências.  .............................................................. 10052

PROJETOS DE LEI

Nº 613/2011 – Do Sr. Washington Reis – Dis-
põe sobre a obrigatoriedade de as casas de espetá-
culos, shopping centers, cinemas, parques temáticos 
e outros disponibilizarem, aos seus frequentadores, 
bebedouros públicos com água gelada.  ............... 10052

Nº 614/2011 – Do Sr. Marco Tebaldi – Autoriza 
o Poder Executivo a criar campus, no Município de 
Joaçaba, no Estado de Santa Catarina, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto 
Federal) de Santa Catarina. .................................. 10053

Nº 615/2011 – Do Sr. Marco Tebaldi – Confere 
à Cidade de Joinville, no Estado de Santa Catarina, 
o título de “Capital Nacional da Dança”. ................ 10053

Nº 616/2011 – Do Sr. Marco Tebaldi – Confere 
à Cidade de Joinville, no Estado de Santa Catarina, 
o título de “Capital Nacional das Bicicletas”. ......... 10054

Nº 617/2011 – Do Sr. Marco Tebaldi – Dispõe 
sobre a obrigatoriedade do uso de giz antialérgico 
nas escolas públicas e privadas e dá outras provi-
dências. ................................................................. 10055

Nº 618/2011 – Do Sr. Cláudio Puty – Altera o 
nome do Aeroporto Internacional de Belém, capital 
do Estado do Pará e da outras providências. ........ 10056

Nº 619/2011 – Do Sr. Giovani Cherini – Dis-
põe sobre a implantação de agrovilas e dá outras 
providências. .......................................................... 10056

Nº 620/2011 – Do Sr. Giovani Cherini – Alte-
ra a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
institui o Código de Defesa do Consumidor, dispõe 
sobre a disponibilização dos juros e demais encar-
gos cobrados pelas operadoras de cartão de cré-
dito nas faturas de cobrança, obriga as instituições 
financeiras e administradoras de cartão de crédito 
a informarem o valor a ser cobrado pela prestação 
de serviços, torna obrigatória a instalação de pos-
tos de atendimento a consumidores e dá outras 
providências. .......................................................... 10058

Nº 621/2011 – Do Sr. Artur Bruno – Dispõe 
sobre o combate a poluição sonora, estabelecendo 
a proibição do funcionamento de som automotivo 
nas vias, praças, praias e logradouros no âmbito 
nacional e dá outras providências ......................... 10059

Nº 622/2011 – Do Sr. Rodrigo Garcia – Ins-
titui o estatuto jurídico da empresa pública, da so-
ciedade de economia mista e de suas subsidiárias 

a que se refere o art. 173, § 1º da Constituição 
Federal. ............................................................. 10060

Nº 623/2011 – Do Sr. Missionário José Olim-
pio – Dispõe sobre o atendimento aos usuários de 
drogas e aos alcoólatras, nos hospitais da Rede 
Pública. .................................................................. 10063

Nº 624/2011 – Da Sra. Nilda Gondim – Altera 
o art. 3º da Lei nº 7.649, de 25 de janeiro de 1988, 
que estabelece a obrigatoriedade do cadastramento 
dos doadores de sangue bem como a realização de 
exames laboratoriais no sangue coletado, visando 
a prevenir a propagação de doenças, e dá outras 
providências. .......................................................... 10068

Nº 625/2011 – Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen 
– Acrescenta o art. 49-A à Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências. ................... 10069

Nº 626/2011 – Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen – 
Acrescenta parágrafo ao art. 8º Lei nº 8.069 de 13 
de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Ado-
lescente para garantir atendimento ambulatorial e 
psicológico à menor gestante. ............................... 10070

Nº 627/2011 – Do Sr. Otavio Leite – Inclui 
inciso VIII no art. 1º da Lei dos Crimes Hediondos, 
Lei nº 8.072, de 25 de julho 1990, classificando 
como crime hediondo roubo e/ou furto de medica-
mentos. .................................................................. 10071

Nº 628/2011 – Da Sra. Nilda Gondim – Al-
tera a redação de dispositivos da Lei nº 10.048, 
de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de 
atendimento às pessoas que especifica e dá outras 
providências. .......................................................... 10071

INDICAÇÕES

Nº 118/2011 – Do Sr. Marco Tebaldi – Sugere 
ao Senhor Ministro das Cidades, Mário Negromon-
te e ao Senhor Ministro dos Transportes, Alfredo 
Nascimento, relativo à construção de uma praça-
-ponte com “boulevard” (área com infra-estrutura 
de laser) sobre o rio Cachoeira interligando as 
Avenidas Aluisio José Vieira e Hermann August 
Lepper, no Município de Joinville no Estado de 
Santa Catarina. ................................................... 10072

V119/2011 – Do Sr. Marco Tebaldi – Sugere 
ao Senhor Ministro da Saúde, Senhor Alexandre 
Rocha Santos Padilha, a realização de uma campa-
nha publicitária visando alertar e divulgar os perigos 
gerados pelo consumo de medicamentos derivado 
de anfetaminas. ..................................................... 10072

Nº 120/2011 – Do Sr. Marco Tebaldi – Suge-
re ao Senhor Ministro da Saúde, Alexandre Rocha 
Santos Padilha, ao Senhor Ministro da Integração 
Nacional, Fernando Bezerra de Souza Coelho e ao 
Senhor Ministro das Cidades, Mário Silvio Mendes 
Negromonte, relativo a criação de um Plano de 
Contingência Nacional. .......................................... 10073

Nº 121/2011 – Do Sr. Marco Tebaldi – Su-
gere ao Senhor Ministro da Integração Nacional, 



09802 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011

Fernando Bezerra de Souza Coelho e ao Senhor 
Ministro das Cidades, Mário Silvio Mendes Negro-
monte, relativo ao desassoreamento e limpeza das 
bacias dos rios e córregos no Município de Joinville 
no Estado de Santa Catarina................................. 10073

Nº 122/2011 – Do Sr. Marco Tebaldi – Suge-
re ao Senhor Ministro da Saúde, Alexandre Rocha 
Santos Padilha, a criação do programa de reposição 
protéica para pacientes renais em hemodiálise, e 
dá outras providências .......................................... 10074

Nº 123/2011 – Do Sr. Cláudio Puty – Su-
gere aos Ministros de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, da Cultura, do Esporte, do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da 
Justiça e do Trabalho e Emprego requisito adi-
cional para o repasse de recursos destinados às 
Praças do PAC. .................................................. 10074

Nº 124/2011 – Do Sr. Geraldo Resende – Su-
gere ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação, Sr. 
Fernando Haddad, a criação da Escola Técnica de 
Dourados, bem como o encaminhamento de projeto 
de lei ao Congresso Nacional, instituindo a respecti-
va Escola, definindo a natureza jurídica, criando os 
cargos necessários à sua efetiva implantação e a 
previsão de recursos na Lei Orçamentária da União, 
visando a sua instalação e funcionamento, ou ain-
da a criação de Campus em Dourados do Instituto 
Federal de Mato Grosso do Sul, criado pela Lei nº 
11.892, de 29 de dezembro de 2008. .................... 10075

Nº 125/2011 – Do Sr. Heleno Silva – Sugere 
ao Ministro das Cidades a adoção de medidas de 
atendimento às populações que habitam em casas 
de taipa e ainda não foram beneficiadas com os 
programas do Governo Federal. ............................ 10076

Nº 126/2011 – Do Sr. Miriquinho Batista – 
Sugere a Ministra do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, a remessa, ao Congresso Nacional, de 
projeto de lei destinado a alterar a Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, com o intuito de introduzir 
naquele diploma legal vantagem remuneratória que 
gratifique servidores em exercício de cargos efetivos 
no âmbito da Região Amazônica, cujos currículos 
incluam titulação acadêmica em grau de mestrado 
ou doutorado. ......................................................... 10076

Nº 127/2011 – Do Sr. Waldenor Pereira – Su-
gere ao Ministro de Estado da Fazenda, a instalação 
da Superintendência Regional da Caixa Econômica 
Federal – CEF no Sudoeste da Bahia.  ................. 10077

Nº 128/2011 – Da Sra. Iracema Portella – 
Sugere ao Poder Executivo seja encaminhado, ao 
Congresso Nacional, projeto de lei, criando o Sis-
tema Nacional de Pessoas Desaparecidas. .......... 10077

Nº 129/2011 – Do Sr. Aguinaldo Ribeiro – Su-
gere ao Ministro de Estado dos Transportes, priori-
zar a execução da duplicação da BR-104 no trecho 
que liga a fronteira do Estado de Pernambuco ao 
município de Remígio, passando pelo município de 
Campina Grande – PB. .......................................... 10078

VI – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Discus-

são, em turno único, da Medida Provisória nº 507, de 
2010, que institui hipóteses específicas de sanção 
disciplinar para a violação de sigilo fiscal e disciplina 
o instrumento de mandato que confere poderes a 
terceiros para praticar atos perante órgão da admi-
nistração pública que impliquem fornecimento de 
dado protegido pelo sigilo fiscal. ............................ 10082

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Votação 
de requerimento de retirada da medida provisória 
da pauta. ................................................................ 10082

Usaram da palavra para encaminhamento da 
votação os Srs. Deputados IVAN VALENTE (PSOL – 
SP), SIBÁ MACHADO (PT – AC), CHICO ALENCAR 
(PSOL – RJ), ONYX LORENZONI (DEM – RS). ... 10082

JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB – GO. Pela 
ordem.) – Necessidade de revisão do exame da 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Conveni-
ência de aprovação do Projeto de Lei nº 186, de 
2006, em tramitação no Senado Federal, a respeito 
do tema. ................................................................. 10084

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados SIBÁ MA-
CHADO (PT – AC), EDUARDO CUNHA (PMDB 
– RJ), JOSÉ STÉDILE (Bloco/PSB, RS), LÚCIO 
VALE (Bloco/PR – PA), LUIZ FERNANDO MA-
CHADO (PSDB – SP), ONYX LORENZONI (DEM 
– RS), ESPERIDIÃO AMIN (PP – SC), AUGUSTO 
CARVALHO (Bloco/PPS – DF), PASTOR MARCO 
FELICIANO (PSC – SP), IVAN VALENTE (PSOL – 
SP), ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB 
– SP), MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ), CÂNDIDO 
VACCAREZZA (PT – SP). ..................................... 10085

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Rejeição 
do requerimento. .................................................... 10086

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Conces-
são da palavra ao Deputado Fernando Ferro para 
emissão de parecer à medida provisória. .............. 10086

FERNANDO FERRO (PT – PE)) – Solicitação 
à Presidência de concessão do prazo de 5 minutos 
para conclusão do parecer. ................................... 10086

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Concessão 
do prazo de 10 minutos ao Relator para conclusão 
do parecer. ............................................................. 10086

SIBÁ MACHADO (PT – AC. Pela ordem.) – 
Instalação pela Casa da Comissão Especial des-
tinada ao exame de propostas de reforma política. 
Participação do orador no órgão. ........................... 10086

HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem.) – Homenagem póstuma ao médico e escritor 
Moacyr Scliar.  ....................................................... 10087

ZONTA (PP – SC. Pela ordem.) – Convite aos 
Deputados para adesão à Frente Parlamentar do 
Cooperativismo. Anúncio de lançamento da Agenda 
Legislativa do Cooperativismo. .............................. 10087



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09803 

ARTUR BRUNO (PT – CE. Pela ordem.) – Re-
ajuste dos valores do Programa Bolsa Família. .... 10087

WALDENOR PEREIRA (PT – BA. Pela or-
dem.) – Transcurso do 22º e do 25º aniversários 
de emancipação político-administrativa, respecti-
vamente, dos Municípios de Iuiú e Tanque Novo, 
Estado da Bahia. Congratulações às lideranças 
políticas do PT nas municipalidades.  ................... 10088

DR. ALUIZIO (Bloco/PV – RJ. Pela ordem.) 
– Dificuldades enfrentadas pelos estudantes do 
curso de Medicina no campus da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro instalado no Município 
de Macaé. ........................................................... 10088

ANTONIO BRITO (Bloco/PTB – BA. Pela or-
dem.) – Reajuste dos valores do Programa Bolsa 
Família. .................................................................. 10089

CLÁUDIO PUTY (PT – PA. Pela ordem.) – 
Necessidade de punição dos responsáveis pelo 
assassinato do trabalhador rural Jurandir Soares 
Nunes, ocorrido no Município de Juruti, Estado do 
Pará.  ..................................................................... 10089

ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP. 
Pela ordem.) – Transcurso do Dia Internacional da 
Mulher. Correção dos valores de aposentadorias e 
pensões abaixo dos índices inflacionários. Defesa 
de inclusão na pauta de proposições de relevante 
interesse da população brasileira. Expectativa de 
apoio das centrais sindicais à luta dos aposentados 
e pensionistas, especialmente no tocante à extin-
ção do fator previdenciário. Solicitação à Presidenta 
Dilma Rousseff de cumprimento da determinação 
judicial de pagamento de diferenças devidas a apo-
sentados.  .............................................................. 10089

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Agradeci-
mento ao Deputado Arnaldo Faria de Sá pelo dis-
curso em homenagem às mulheres. ..................... 10090

WASHINGTON REIS (PMDB – RJ. Pela or-
dem.) – Êxito da parceria estabelecida entre a PE-
TROBRAS e o Duque de Caxias Futebol Clube 
para execução do projeto Gol Social na Baixada 
Fluminense. Ampliação do Estádio Romário de 
Souza Faria, em Duque de Caxias. Transcurso do 
446º aniversário de fundação do Rio de Janeiro. Ex-
pectativa quanto ao sucesso do Grêmio Recreativo 
Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio no 
carnaval de 2011. .................................................. 10090

NEWTON LIMA (PT – SP. Pela ordem.) – Par-
ticipação em debates sobre o novo Plano Nacional 
de Educação no III Seminário de Educação Brasi-
leira, realizado pelo Centro de Estudos Educação e 
Sociedade na Universidade Estadual de Campinas 
– UNICAMP e pelo Centro Acadêmico XI de Agosto 
na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da 
Universidade de São Paulo. Instalação da Comissão 
Mista destinada à apreciação do projeto de criação 
do novo Plano Nacional de Educação. .................. 10090

RUI COSTA (PT – BA. Pela ordem.) – Anún-
cio pela Presidenta Dilma Rousseff de reajuste dos 

valores do Programa Bolsa Família e de implanta-
ção do Terminal de Regaseificação de Gás Natural 
Liquefeito – GNL, no Estado da Bahia.  ................ 10091

PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela 
ordem.) – Defesa de rejeição da Medida Provisória 
nº 507, de 2010, sobre a instituição de sanções dis-
ciplinares para a violação do sigilo fiscal. Protesto 
contra a não distribuição ao Plenário de cópias do 
parecer oferecido à matéria. .................................. 10091

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Resposta 
ao Deputado Pauderney Avelino. .......................... 10091

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.) – 
Acerto da decisão da Presidência de concessão de 
prazo ao Relator para emissão de parecer à medida 
provisória. Prerrogativa do Congresso Nacional de 
exame de medidas provisórias. ............................. 10092

SILVIO COSTA (Bloco/PTB – PE. Pela or-
dem.) – Pedido à Presidência de início da Ordem 
do Dia. ................................................................... 10092

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Resposta 
ao Deputado Silvio Costa. ..................................... 10092

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ) – Questão 
de ordem sobre a concessão da palavra ao orador 
pela Liderança do partido. ..................................... 10093

PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Resposta 
ao Deputado Chico Alencar. .................................. 10093

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP).  ....... 10093

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Como Líder.) 
– Posicionamento do PSOL a respeito da reforma 
política. Participação da sociedade nos debates 
sobre o tema. ......................................................... 10093

Usou da palavra para proferir parecer à me-
dida provisória e às emendas apresentadas, pela 
Comissão Mista, o Sr. Deputado FERNANDO FER-
RO (PT – PE). ........................................................ 10100

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.) – 
Solicitação ao Relator de esclarecimento sobre o 
disposto no art. 3º do parecer. ............................... 10112

Usaram da palavra pela ordem os Ss. Depu-
tados PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM), ANDRÉ 
FIGUEIREDO (PDT – CE). .................................... 10112

Usou da palavra o Sr. Deputado FERNANDO 
FERRO (PT – PE), Relator da matéria. ................. 10112

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com-
promisso regimental e posse do Sr. Deputado DE-
LEGADO WALDIR (PSDB – GO). ......................... 10112

DELEGADO PROTÓGENES (Bloco/PCdoB – 
SP) – Questão de ordem sobre as consequências 
da eventual aprovação do requerimento de destaque 
para votação em separado do § 3º, apresentado 
pela Deputada Alice Portugal. ............................... 10113

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Resposta 
ao Deputado Delegado Protógenes. ..................... 10113

MOREIRA MENDES (Bloco/PPS – RO. Pela 
ordem.) – Homenagem póstuma ao artesão e car-



09804 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011

navalesco Manoel Costa de Mendonça, de Porto 
Velho, Estado de Rondônia. .................................. 10113

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
SILVIO COSTA (Bloco/PTB – PE).  ....................... 10113

Usaram da palavra para discussão da matéria 
os Srs. Deputados ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME (PSDB – SP), VICENTINHO (PT – SP). .. 10114

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Prorro-
gação da sessão por uma hora. ............................ 10114

Usou da palavra para discussão da matéria 
o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/
PTB – SP). ............................................................. 10115

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ) – Questão de 
ordem sobre a supressão do art. 5º do parecer do 
Relator. .................................................................. 10115

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela or-
dem.) – Informação ao Plenário sobre a alteração 
do art. 3º da medida provisória. ............................. 10115

MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem.) – 
Retirada de requerimentos de destaque do PDT – 
após a leitura do parecer pelo Relator. .................. 10116

IZALCI (Bloco/PR – DF. Pela ordem.) – Reti-
rada de requerimentos de destaque do PR – após 
a leitura do parecer pelo Relator. ........................... 10116

PRESIDENTE (Marco Maia) – Anúncio de 
encerramento da discussão. .................................. 10116

PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela 
ordem.) – Anúncio de retirada de requerimento de 
destaque do DEM. ................................................. 10116

DELEGADO PROTÓGENES (Bloco/PCdoB 
– SP. Pela ordem.) – Retirada de requerimento de 
destaque do PCdoB. .............................................. 10116

Usou da palavra o Sr. FERNANDO FERRO 
(PT – PE), Relator da matéria, para reformulação 
do parecer. ............................................................. 10116

PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação do pa-
recer do Relator quanto ao atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência 
e de sua adequação financeira e orçamentária.  ... 10116

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO ALEN-
CAR (PSOL – RJ), PAUDERNEY AVELINO (DEM 
– AM), IZALCI (Bloco/PR – DF). ............................ 10118

JOÃO CAMPOS (PSDB – GO. Pela ordem.) – 
Solicitação ao Relator de adequação de dispositivo 
do parecer ao novo texto da medida provisória. .... 10118

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados IZALCI (Bloco/
PR – DF), LUIZ FERNANDO MACHADO (PSDB – 
SP), JOÃO DADO (PDT – SP), ARNALDO FARIA 
DE SÁ (Bloco/PTB – SP). ...................................... 10118

Usou da palavra o Sr. Deputado FERNANDO 
FERRO (PT – PE), Relator da matéria. ................. 10119

PRESIDENTE (Marco Maia) – Aprovação do 
parecer. .................................................................. 10119

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP). ........ 10119

PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação e apro-
vação do projeto de lei de conversão oferecido pelo 
Relator da Comissão Mista, com as alterações pro-
postas.  .................................................................. 10119

IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem.) – 
Razões do voto contrário do PSOL ao projeto de 
lei de conversão. .................................................... 10120

PRESIDENTE (Marco Maia) – Votação e apro-
vação da redação final. .......................................... 10120

Encaminhamento da matéria ao Senado Fe-
deral, incluindo o processado. ............................... 10121

Encerramento da Ordem do Dia. ................. 10121
VAZ DE LIMA (PSDB – SP. Pela ordem.) – 

Declaração de voto contrário à aprovação do projeto 
de lei de conversão. ............................................... 10121

PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. Pela 
ordem.) – Empenho da bancada do PDT na reali-
zação de acordo para aprovação da medida provi-
sória. Participação de servidores da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil na construção do acordo 
para a votação da matéria. .................................... 10121

CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela or-
dem.) – Elogio ao Relator Fernando Ferro pelas 
negociações realizadas com vistas à aprovação da 
medida provisória. Congratulações ao Presidente 
Marco Maia pela condução dos trabalhos da Casa. 
Agradecimento à base governista pela aprovação 
da matéria. ............................................................. 10121

PRESIDENTE (Marco Maia) – Compromisso 
regimental e posse do Deputado VALDIR COLATTO 
(PMDB – SC). ........................................................ 10121

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado ÁTILA LINS (PMDB – AM). ... 10122

SERGIO ZVEITER (PDT – RJ. Pela ordem.) 
– Transcurso do aniversário de fundação da cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.  ....... 10122

MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS. Pela 
ordem.) – Avanço do Estatuto do Desarmamento. 
Realização de investimentos maciços na área de 
segurança pública. Fortalecimento do sistema peni-
tenciário brasileiro. Retomada da política brasileira 
de desarmamento. ................................................. 10122

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Leitura 
de Atos da Presidência sobre o indeferimento limi-
nar das Emendas de nºs 84, 85, 115 e 117 apre-
sentadas à Medida Provisória nº 517, de 2010, e 
da Emenda nº 2 oferecida à Medida Provisória nº 
524, de 2011, em face do conteúdo alheio à matéria, 
tudo em conformidade com a decisão da Presidên-
cia sobre a Questão de Ordem nº 478, de 2009. .. 10122

JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Pela or-
dem.) – Congratulação à Casa pela realização de 
acordo para a aprovação da Medida Provisória nº 
507, de 2010. ......................................................... 10122



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09805 

RONALDO BENEDET (PMDB – SC. Pela or-
dem.) – Solicitação aos Ministérios da Fazenda e da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de adoção 
de providências a favor dos agricultores brasileiros, 
especialmente dos produtores de maçã, de fumo e 
de arroz. ................................................................. 10123

GERALDO RESENDE (PMDB – MS. Pela 
ordem.) – Falecimento da ex-Deputada Estadual 
e Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul Celina Martins Jallad............. 10123

ZOINHO (Bloco/PR – RJ. Pela ordem.) – 
Transcurso do 106º aniversário de fundação do 
Rotary Club. Diretrizes da atuação do órgão. Sau-
dações ao rotarianos brasileiros. ........................... 10123

VALDIR COLATTO (PMDB – SC. Pela ordem.) 
– Regozijo do orador com a reassunção do mandato 
parlamentar. Compromisso de atuação em defesa 
dos interesses do Estado de Santa Catarina e do 
País. Imediata votação pela Casa do substitutivo 
oferecido pelo Deputado Aldo Rebelo à proposta 
de reformulação do Código Florestal brasileiro. .... 10124

ÁTILA LINS (PMDB – AM. Pela ordem.) – 
Transcurso do 44º aniversário de criação da Zona 
Franca de Manaus, Estado do Amazonas. Realiza-
ção pela autarquia de sessão solene ao ensejo da 
efeméride. .............................................................. 10124

JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PSB, SP. Pela 
ordem.) – Realização da exposição Os Desenhos 
das Crianças de Terezín, sob a coordenação da 
Frente Parlamentar Cristã Brasil-Israel, em parceria 
com a Embaixada de Israel, no Anexo IV da Casa. 
Convite aos Parlamentares para comparecimento 
ao evento. Realização do Seminário de Crescimento 
Espiritual pelo Presidente da Igreja do Evangelho 
Quadrangular, Deputado Mário de Oliveira, nos 
Municípios de Votorantim e Bauru, Estado de São 
Paulo. ..................................................................... 10125

STEFANO AGUIAR (PSC – MG. Pela ordem.) 
– Agradecimento aos eleitores do Estado de Minas 
Gerais e ao Deputado Mário de Oliveira pela as-
sunção do mandato parlamentar. .......................... 10125

AGUINALDO RIBEIRO (PP – PB. Pela ordem.) 
– Encaminhamento de indicação ao Ministério dos 
Transportes para duplicação da BR-104, no trecho 
entre Caruaru, Estado de Pernambuco, e Remígio, 
Estado da Paraíba. ................................................ 10125

LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela or-
dem.) – Falecimento do ex-Senador Octávio Car-
doso, esposo da Senadora Ana Amélia Lemos. .... 10126

LUCIANO MOREIRA (PMDB – MA. Pela or-
dem.) – Participação do orador na sessão solene 
conjunta em homenagem à mulher. Saudações às 
mulheres brasileiras, em especial as Parlamentares. 
Transcurso do Dia Internacional da Mulher. Oportu-
nidade de resgate de dívidas históricas para com 
as mulheres do Brasil. ........................................... 10126

FABIO TRAD (PMDB – MS. Pela ordem.) – 
Balanço das atividades desenvolvidas pelo orador 

no primeiro mês de exercício do mandato parla-
mentar. ................................................................... 10127

PASTOR MARCO FELICIANO (PSC – SP. 
Pela ordem.) – Homenagem à memória do escritor 
Rui Barbosa. .......................................................... 10127

CELSO MALDANER (PMDB – SC. Pela or-
dem.) – Relato de reunião de representantes de 
câmaras setoriais e temáticas com o Ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Ros-
si. Expectativa de votação pela Casa da proposta 
de reformulação do Código Florestal brasileiro. .... 10127

GERALDO THADEU (Bloco/PPS – MG. Pela 
ordem.) – Solidariedade aos familiares dos jovens 
mortos em decorrência de descarga elétrica ocorrida 
durante a apresentação de trio elétrico no Município 
de Bandeira do Sul, Estado de Minas Gerais. ....... 10128

MARCOS MONTES (DEM – MG. Pela or-
dem.) – Agradecimento ao eleitorado do Município 
de Uberaba, Estado de Minas Gerais, pela reeleição 
do orador. Transcurso do 191º e do 50º aniversário 
de fundação, respectivamente, de Uberaba e do 
Hospital Dr. Helio Angotti. ...................................... 10129

ASSIS MELO (Bloco/PCdoB – RS. Pela or-
dem.) – Ocorrência de grave acidente no interior da 
Fábrica Nacional de Amortecedores – FANAMOR, 
instalada no Município de Caxias do Sul, Estado 
do Rio Grande do Sul. ........................................... 10129

DR. UBIALI (Bloco/PSB, SP. Pela ordem.) – 
Inauguração do Ambulatório Médico de Especiali-
dades – AME, no Município de Franca, Estado de 
São Paulo. Revisão, pelo Governo Federal, do teto 
orçamentário da área de saúde no Estado. ........... 10129

FRANCISCO FLORIANO (Bloco/PR – RJ. 
Pela ordem.) – Saudação à cidade do Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro. ............................ 10129

VII – Encerramento
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DE-

PUTADO PAES LANDIM (BLOCO/PTB – PI) NO 
PERÍODO DESTINADO AO PEQUENO EXPE-
DIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS Nº 017, REALIZADA EM 21 DE 
FEVEREIRO DE 2011 – RETIRADO PELO ORA-
DOR PARA REVISÃO: Excelência do artigo País 
do conhecimento, potência ambiental, de autoria 
da Presidenta Dilma Rousseff, publicado pelo jornal 
Folha de S.Paulo. ................................................. 10140

2 – DESPACHOS DO PRESIDENTE EM 
PROPOSIÇÕES

 – Projetos de Lei nºs 189 e 193, de 2011; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 2011. ....... 10140

3 – ATO DA PRESIDÊNCIA
Decide criar Comissão Especial para anali-

sar todos os artigos ainda não regulamentados da 
Constituição Federal de 1988. ............................... 10141

4 – DECLARAÇÕES DE PREJUDICIALIDADE
Declara a prejudicialidade da PEC nº 

394/05. ................................................................... 10141



09806 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011

Declara a prejudicialidade dos Projetos de 
Lei nºs 3.183/00 e 6.866/06. .................................. 10141

SEÇÃO II

5 – ATOS DO PRESIDENTE
Dispensar: Andrea Costa Marques, Carlos 

Alberto Avelar Bernardes, Carolina Van Der Linden 
de Souza, Leticia Sayuri Ono, Maria Ivania Amorim, 
Maria Suely Diniz Borba Sbardelotto. .................... 10142

Designar: Andrea Costa Marques, Carlos 
Alberto Avelar Bernardes, Carolina Van Der Linden 
de Souza, Maria Ivania Amorim, Maria Suely Diniz 
Borba Sbardelotto, Sergio Chacon. ....................... 10142

Tornar sem Efeito Nomeação: Franciele 
Teixeira Fernandes, Maria da Paz Nóbrega de Oli-
veira. ...................................................................... 10143

Exonerar: Alessandra Silva Gadelha, Alys-
son Januário Hudson, Ana Maria Ines Ferreira, 
Carla Bisol, Carlos Alberto Pereira, Celio Fran-
cisco França, Deysi Oliveira Cioccari, Elvik Lever 
de Jesus Costa, Fábio Lino dos Santos, Fernando 
Orlando Brasil Lima, Flavia Maria Badaro Abran-
tes, Georgeana Souza da Silva, João Paulo Todde 
Nogueira, José Fernando Rodrigues Furtado, Kil-
ma Mônica Donato de Araujo, Leandro de Jesus 

Rocha, Lorena Virgínia Diniz Cabral Costa, Luis 
Alberto Matias Saltau, Maria Regina Burtet Vidal, 
Rafaela Rocha Araujo, Richardson Pessoa Diniz, 
Rodrigo da Silva Pereira...................................... 10143

Nomear: Alessandra Silva Gadelha, Alysson 
Januário Hudson, Carla Bisol, Carlos Alberto Perei-
ra, Cinthya Alarcao de Sa, Deysi Oliveira Cioccari, 
Elzi Teixeira Melo, Fernando Orlando Brasil Lima, 
Gabrielle do Nascimento Fernandes , José Geral-
do Moura da Fonseca Junior, José Luiz Dias Lima, 
Kaio Vinicius Moraes Leal, Kilma Mônica Donato 
de Araujo, Leandro Pena Maia, Marclei Raiflor da 
Silveira Moreira, Maria Regina Burtet Vidal, Paulo 
Cesar Guilherme Filho, Rafael Cardoso de Assis 
Ferreira, Robson Caldeira de Oliveira. .................. 10144

6 – MESA
7 – LÍDERES E VICE-LÍDERES
8 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
9 – COMISSÕES

SUPLEMENTO

Ato da Mesa nº 1/11 e Ato Convocatório para 
instalação dos trabalhos e eleição dos respectivos 
Presidentes e Vice-Presidentes das Comissões, 
sairão publicados em suplemento a este Diário.



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09807 

SEÇÃO I

Ata da 28ª Sessão, em 1º de março de 2011
Presidência dos Srs.: Marco Maia, Presidente, Rose de Freitas,  

1ª Vice-Presidente, Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, Manato, 2º Suplente de Secretário,  
Stepan Nercessian, nos termos do § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

Às 14 horas comparecem à Casa os srs.:

Marco Maia
Rose de Freitas
Eduardo Gomes
Jorge Tadeu Mudalen
Júlio Delgado
Geraldo Resende
Carlos Eduardo Cadoca
Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Chico das Verduras PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Roraima 5

AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Vinicius Gurgel PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá 3

PARÁ

Cláudio Puty PT 
Elcione Barbalho PMDB 
Giovanni Queiroz PDT 
Lira Maia DEM 
Miriquinho Batista PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 6

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas 2

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Moreira Mendes PPS PvPps
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob

Padre Ton PT 
Total de Rondônia 4

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Flaviano Melo PMDB 
Gladson Cameli PP 
Henrique Afonso PV PvPps
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Siba Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 7

TOCANTINS

Agnolin PDT 
César Halum PPS PvPps 
Júnior Coimbra PMDB 
Total de Tocantins 3

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Gastão Vieira PMDB 
Hélio Santos PSDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Moreira PMDB 
Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB PsbPtbPcdob
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Zé Vieira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão 11

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
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Joao Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará 15

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão DEM 
Jesus Rodrigues PT 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Felipe Maia DEM 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do norte 4

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Efraim Filho DEM 
Luiz Couto PT 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Total de Paraíba 5

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Fernando Ferro PT 
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Roberto Teixeira PP 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Total de Pernambuco 12

ALAGOAS

Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
Joaquim Beltrão PMDB 
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 6

SERGIPE

Heleno Silva PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Mendonça Prado DEM 
Rogerio Carvalho PT 
Total de Sergipe 4

BAHIA

Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Claudio Cajado DEM 
Erivelton Santana PSC 
Fábio Souto DEM 
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Leão PP 
Josias Gomes PT 
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães DEM 
Rui Costa PT 
Valmir Assunção PT 
Total de Bahia 13

MINAS GERAIS

Carlaile Pedrosa PSDB 
Dimas Fabiano PP 
Domingos Sávio PSDB 
Eduardo Azeredo PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
Jose Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Marcos Montes DEM 
Mauro Lopes PMDB 
Padre Joao PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Paulo Piau PMDB 
Reginaldo Lopes PT 
Toninho Pinheiro PP 
Weliton Prado PT 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 20

ESPÍRITO SANTO

Dr. Jorge Silva PDT 
Lauriete PSC 
Total de Espírito Santo 2

RIO DE JANEIRO

Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Carlos Alberto PMN 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Miro Teixeira PDT 
Nelson Bornier PMDB 
Rodrigo Maia DEM 
Simão Sessim PP 
Vitor Paulo PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Total de Rio de Janeiro 14

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Cândido Vaccarezza PT 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Duarte Nogueira PSDB 
Eleuses Paiva DEM 
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José Mentor PT 
Junji Abe DEM 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Penna PV PvPps
Ricardo Izar PV PvPps
Roberto de Lucena PV PvPps
Roberto Freire PPS PvPps
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 31

MATO GROSSO

Roberto Dorner PP 
Total de Mato Grosso 1

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Jaqueline Roriz PMN 
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal 6

GOIÁS

Flávia Morais PDT 
Íris de Araújo PMDB 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Rubens Otoni PT 
Total de Goías 6

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul1

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
André Zacharow PMDB 
Angelo Vanhoni PT 
Cida Borghetti PP 
Dr. Rosinha PT 
Edmar Arruda PSC 
Eduardo Sciarra DEM 
Fernando Francischini PSDB 
João Arruda PMDB 
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PMDB 
Rosane Ferreira PV PvPps
Takayama PSC 
Total de Paraná 17

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Décio Lima PT 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Luci Choinacki PT 
Onofre Santo Agostini DEM 
Ronaldo Benedet PMDB 
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Zonta PP 
Total de Santa Catarina 8

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Darcísio Perondi PMDB 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Jose Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luis Carlos Heinze PP 
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
Marcon PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Pepe Vargas PT 
Ronaldo Zulke PT 
Total de Rio Grande do Sul 16

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Manato) – A lista de pre-
sença registra na Casa o comparecimento de 234 Se-
nhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA, servindo como 
2ª Secretária, procede à leitura da ata da sessão an-
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Passa-se à lei-
tura do expediente.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA, servindo como 
1ª Secretária, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09811 



09812 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09813 



09814 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09815 



09816 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09817 



09818 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09819 



09820 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09821 



09822 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09823 



09824 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09825 



09826 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09827 



09828 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09829 



09830 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09831 



09832 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09833 



09834 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09835 



09836 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 09837 



09838 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011

Of. nº 167 / 2011 /SGM/P 

Brasília, 01 de março de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Mendonça Filho
Anexo IV – Gabinete nº 314
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Decreto Legislativo 

nº 1, de 2011, que “susta o parecer AGU/AG-17/2010, 

aprovado, nos termos do art. 40 da Lei Complementar 
nº 73 de 1993, pelo Presidente da República, em 31 
de dezembro de 2010”.

2. Informo a Vossa Excelência que não será pos-
sível dar seguimento à proposição em apreço, em vir-
tude de ela conter matéria alheia à competência da 
Câmara dos Deputados.

3. Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o 
referido projeto, nos termos do artigo 137, § 1º, inciso 
II, alínea “a”, do Regimento Interno. 

Atenciosamente, – Marco Maia, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1 , DE 2011 

(Do Sr. Mendonça Filho)

Susta o parecer AGU/AG-17/2010, apro-
vado, nos termos do art. 40 da Lei Com-
plementar nº 73 de 1993, pelo Presidente 
da República, em 31 de dezembro de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sustados os termos do parecer 

AGU/AG-17/2010, exarado nos autos do processo nº 
08000.003071/2007-51, e aprovado, nos termos do 
art. 40 da Lei Complementar nº 73, de 1993, pelo Pre-
sidente da República, em 31 de dezembro de 2010.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Justificação

Na edição extra do Diário Oficial da União do dia 31 
de dezembro de 2010, foi publicado despacho em que o 
Presidente da República aprova o PARECER AGU/AG-
17/2010, que examina o dever da administração federal 
de executar a extradição do italiano Cesare Battisti, após a 
deliberação do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

O conteúdo do Parecer afirma a discricionariedade 
do Presidente da República para não executar a extradição 
para Itália de Cesare Battisti, apesar do julgado pelo Su-
premo Tribunal Federal na Extradição nº 1.085, com base 
no art. 3º, nº 1, “f” do Tratado de Extradição celebrado entre 
Itália e Brasil. Nesse sentido, o Parecer considera plausível 
a negativa da extradição em face da suposição de que o 
extraditando seja submetido a agravamento de sua situa-
ção, por motivo de condição pessoal, dado seu passado, 
marcado por atividade política de intensidade relevante.

Determina-se, ainda, que ao Presidente da Repúbli-
ca compete a avaliação política que torna perfeitamente 
legítimo o juízo sobre a existência de “razões ponderáveis 
para supor” que a situação do extraditando possa ser 
agravada por sua condição social, política ou pessoal, 
e – por conseguinte – a não concessão da extradição.

Registre-se que os elementos extraídos para for-
mar a convicção de que o extraditando será submetido 
a agravamento de sua situação decorrem basicamente 
de reportagens retiradas de periódicos e jornais italia-
nos sobre eventuais manifestações contrárias a não 
extradição do criminoso italiano, em afronta às deci-
sões legítimas e soberanas do Poder Judiciário italiano.

O juízo sobre a existência de razões ponderáveis 
para supor o agravamento da situação em caso de ex-
tradição, ainda segundo o Parecer, seria de livre apre-
ciação presidencial, descabendo qualquer controle do 
Poder Judiciário. Pretende-se – assim – destituir de força 
normativa vinculante os termos do tratado celebrado, 

autorizando sua indevida manipulação pelo Chefe do 
Poder Executivo sem qualquer instância de fiscalização.

Como se sabe, a inserção de tratados internacio-
nais no ordenamento jurídico brasileiro – inclusive aque-
les que versam sobre extradição – observa procedimento 
complexo disciplinado no texto constitucional. Atendidos 
os requisitos procedimentais definidos constitucional-
mente – celebração do tratado (art. 84, VIII), aprovação 
congressual (art. 49, I) e a conseqüente promulgação 
em ato do Poder Executivo –, as disposições interna-
cionais passam a compor a ordem jurídica interna. Ou 
seja, passam a ser direito positivo brasileiro, vinculando, 
conseqüentemente, as autoridades nacionais.

Pois bem, nos termos do art. 102, I, “g”, da Cons-
tituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal 
processar e julgar originariamente a extradição solici-
tada por Estado estrangeiro. No exercício dessa es-
pecífica competência, atribui-se ao Supremo Tribunal 
Federal o exame sobre a incidência de impedimentos 
constitucionais, legais e convencionais à extradição 
solicitada. Ou seja, cabe esta Egrégia Corte – e não 
ao Presidente da República – a verificação de caso 
em que a extradição deve ser denegada.

Observe-se, em acréscimo, que o tratado de ex-
tradição celebrado entre os Estados italiano e brasileiro 
contempla hipóteses de recusa obrigatória de extradição 
(art. 3º) e de recusa facultativa de extradição (art. 6º). 
Ainda que fosse possível arguir alguma discricionarie-
dade na recusa de extradição por parte do Presidente 
da República, esta certamente estaria inserida entre os 
casos de recusa facultativa (art. 6º). Os casos de recu-
sa obrigatória ou imperativa (art. 3º) encontram-se na-
turalmente sob o juízo do Supremo Tribunal Federal, a 
exemplo dos demais requisitos constitucionais e legais.

Nesse sentido, vale observar que as demais situ-
ações mencionadas no art. 3º do tratado confirmam tal 
compreensão do dispositivo, descrevendo óbices que 
tradicionalmente encontram-se sob o crivo do Pretório 
Excelso como a vedação de julgamento por tribunal de 
exceção (art. 3º, nº 1, “c”, do tratado), a tipificação como 
crime político (art. 3º, nº 1, “d”, do tratado) ou a ocorrên-
cia de prescrição criminal (art. 3º, nº 1, “b”, do tratado).

Tanto tais circunstâncias estão submetidas ao 
exame judicial, que foram expressamente apreciadas 
pelo Supremo Tribunal Federal no específico caso da 
extradição de Cesare Battisti (Extradição nº 1.085). 
Veja-se, a propósito, as elucidativas considerações 
proferidas no julgado pelo eminente Relator, Ministro 
CEZAR PELUSO, sobre a questão:

E ainda convencionaram, de maneira não menos 
expressa, os casos que autorizam a extradição (art. 2) 
(i), os de recusa de extradição (art. 3) (ii), e também de 
recusa facultativa da extradição (art. 6) (iii).
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De modo que, em resumo, preenchidos todos 
os requisitos que autorizam a extradição e, por con-
seguinte, não caindo o pedido em nenhuma das hi-
póteses de recusa ou de recusa facultativa, está a 
Parte requerida obrigada a entregar à outra as pessoas 
procuradas que se encontrem em seu território. Este 
é o princípio capital da teoria e prática dos tratados, 
pois não tem nexo nem senso conceber que sejam 
celebrados para não ser cumpridos por nenhum dos 
Estados contraentes!

Tal exame também se extrai da manifestação do 
Ministro Gilmar Mendes:

Ora, na linha dos argumentos expendidos, viu-se 
que o Estado brasileiro não dispõe de argumentos 
válidos aptos a constituir “razões ponderáveis para 
supor que a pessoa reclamada será submetida a 
atos de perseguição e discriminação por motivo de 
raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião 
política, condição social ou pessoal; ou que sua si-
tuação possa ser agravada por um dos elementos 
antes mencionados”, tanto que a decisão concessiva 
do refúgio, da lavra do Ministro da Justiça, indicou es-
ses mesmos motivos e, conforme entendimento desta 
Corte, desbordou largamente dos limites normativos 
da Lei nº 9.474/1997.

Tais observações revelam, de um lado, que o 
Parecer ora impugnado pretende que o Presidente da 
República possa imiscuir-se nas competências cons-
titucionalmente asseguradas ao Supremo Tribunal 
Federal, para reconhecer casos de recusa imperativa 
de extradição que a própria Excelsa Corte julgou não 
ocorrer. De outro lado, supõe o Parecer que o Presi-
dente da República possa reformar a decisão expe-
dida pela Corte Suprema, em que decide não incidir 
causa de recusa de extradição, nos termos do art. 3º 
do tratado de extradição, modificando o conteúdo de 
sentença judicial irrecorrível. Ofende, assim, o art. 5º, 
XXXVI, e o art. 102, I, g, da Constituição.

Frente a tais considerações, patente que o Pare-
cer AGU/AG-17/2010, exarado nos autos do processo 
nº 08000.003071/2007-51, e aprovado, nos termos 
do art. 40 da Lei Complementar nº 73, de 1993, pelo 
Presidente da República em 31 de dezembro de 2010 
ofende o Tratado de Extradição celebrado entre Itália 
e Brasil – incorporado ao ordenamento jurídico brasi-
leiro –, sendo cabível, portanto, o presente projeto de 
decreto legislativo.

Sala das Sessões,    de     de 2011. – Deputado 
Mendonça Filho, DEM – PE.

Devolva-se a proposição, nos termos 
do art. 137, § 1º, inciso II, alínea “a”, do RICD. 
Oficie-se ao Autor. Publique-se.

Em 1-3-2011. – Marco Maia, Presidente.

Of. nº 169 / 2011 /SGM/P 

Brasília, 1 de março de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Weliton Prado
Anexo IV – Gabinete nº 862
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição 

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei nº 189, de 2011, de 

sua autoria, que “Institui o Dia Nacional do Internauta”.
2. Informo a Vossa Excelência que não será possí-

vel dar seguimento à proposição em apreço em virtude 
da vigência da Lei 12.345, de 20 de dezembro de 2010, 
que “Fixa critério para instituição de datas comemo-
rativas”, por não conter a comprovação da realização 
de consultas e/ou audiências públicas a amplos seto-
res da população, exigida no artigo 4º da referida lei.

3. Nesse sentido, encaminho em devolução à 
Vossa Excelência o referido projeto, com base no art. 
137, §1º, inciso I, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados.

Atenciosamente, – Marco Maia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 189, DE 2011 
(Do Sr. Weliton Prado)

Institui o Dia do Internauta.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído na República Federativa do 

Brasil, o Dia do Internauta.
Art. 2º A data estabelecida é a do dia 26 de dezembro.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

O projeto de lei que ora reapresentamos nesta 
Casa teve iniciativa do Deputado Dr. Hélio, em legis-
latura passada, bem como sugestão recebida dos jo-
vens Rhander e Vhander de São Paulo/SP; Vinícius, 
Viktor e Kevin de Porto Alegre/RS e de Andrey Fellipe 
e Andressa Caroline de Brasília/DF, objetivando criar 
em âmbito nacional, o Dia do Internauta.

Levando-se em conta a importância da informática 
e, especialmente, da Rede Mundial de Computadores, 
“Internet”, cada vez mais utilizada em larga escala, não 
somente pelos profissionais da área, mas por todos os 
que “navegam” habitualmente nesse veículo de moder-
na comunicação tecnológica, a presente proposição é 
uma forma de render aos mesmos, homenagem, no 
sentido de reservar um dia a ser dedicado a todos os 
usuários desse instrumento de trabalho, pesquisa, es-
tudo, entretenimento, etc.
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Lembrando que a data escolhida, de 26 de dezem-
bro, se refere à do nascimento de Charles Babbage, Ma-
temático e Astrônomo britânico (26/12/1791-18/10/1871), 
inventor da máquina analítica, apresentada em 1833, 
como computador mecânico, moderno e de uso geral. 
Enfim, um equipamento protótipo responsável por tra-
balhar com oito posições decimais e calcular diferenças 
finitas (somar, subtrair, dividir e multiplicar), de efetuar 
operações em seqüência e armazenar os resultados 
intermediários de até mil números de 50 dígitos(em 
cartões perfurados), antecipando o futuro computador.

Frisando que a classe dos internautas é vasta e in-
clui todas as pessoas que “navegam” pela Internet, sejam 
elas profissionais da área de computação, ou crianças, 
adolescentes, adultos e idosos que utilizam esse recurso 
em escala cada vez maior pelos mais variados motivos 
e objetivos, esperamos contar com o apoio dos ilustres 
Pares para a aprovação do presente projeto de lei, per-
mitindo desse modo ser estipulada uma data do calen-
dário nacional para se comemorar o Dia do Internauta.

Sala das Sessões,    de fevereiro de 2011. – 
Deputado Weliton Prado, PT/MG.

Devolva-se a proposição, por contrariar 
o disposto no art. 4º da Lei 12.345/10, c/c o 
art. 137, §1º, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, sugerindo-lhe a for-
ma de Indicação. Oficie-se ao Autor e, após, 
publique-se.

Em 1-3-2011. – Marco Maia, Presidente

Of. nº 170 / 2011 /SGM/P 

Brasília, 1 de março de 2011

A Sua Excelência a Senhora
Deputada Fátima Pelaes
Anexo IV – Gabinete nº 416
Nesta

Assunto: Devolução de Proposição 

Senhora Deputada,
Reporto-me ao Projeto de Lei nº 193, de 2011, 

de sua autoria, que “Institui o Dia Nacional do Empre-
endedorismo”.

2. Informo a Vossa Excelência que não será possí-
vel dar seguimento à proposição em apreço em virtude 
da vigência da Lei 12.345, de 20 de dezembro de 2010, 
que “Fixa critério para instituição de datas comemo-
rativas”, por não conter a comprovação da realização 
de consultas e/ou audiências públicas a amplos seto-
res da população, exigida no artigo 4º da referida lei.

3. Nesse sentido, encaminho em devolução à Vossa 
Excelência o referido projeto, com base no art. 137, § 1º, 
inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Atenciosamente, – Marco Maia, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 193, DE 2011 
(Da Sra. Fátima Pelaes)

Instituí o dia 19 de novembro como o 
Dia Nacional do Empreendedorismo. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia 19 de novembro 

como sendo data Emérita para a comemoração do 
Dia Nacional do Empreendedorismo no Brasil, a 
ser considerada, anualmente, em todo o Território 
Nacional.

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

Justificação

O dia Nacional do Empreendedorismo no Bra-
sil visa sensibilizar e incentivar o mundo corporativo, 
instituições, universidades, sociedade e empresários 
a promoverem atividades e eventos relacionados a 
empreendedorismo e inovação. Esta data visa novos 
rumos e novas perspectivas de geração de emprego e 
renda e, também, possibilidades de ampliar o número 
de participantes e espaços para o debate da temática, 
na ótica do crescimento pessoal e profissional. É me-
recida e justa a data de comemoração, uma vez que o 
pequeno, médio, grande, jovem ou antigo empreendedor 
do nosso País cresce a cada momento, incentivando a 
geração de emprego e renda, desenvolvendo a econo-
mia nos diversos setores da sociedade, e, também fo-
mentando o intra-empreendedorismo na população. O 
Dia Nacional do Empreendedorismo, além de resgatar 
o papel dos empreendedores no esforço em prol do de-
senvolvimento da economia Brasileira, resulta também 
em grande estimulo à classe empreendedora, gerando 
mudanças e valorizando a essência do conhecimento e 
de experiências. A essência do empreendedorismo está 
na percepção e no aproveitamento de novos caminhos 
no âmbito dos negócios, isto é, grandes expectativas 
na geração de emprego e renda. 

“Os pequenos negócios geram emprego, 
renda e desenvolvimento econômico, o que é 
fundamental para o País. Também podemos 
incentivar o intra-empreendedorismo, pelo au-
mento da capacidade de inovação dentro do 
próprio ambiente de trabalho. (Martins, André, 
2010 – Brasil Econômico. Quarta Feira, 29 de 
dezembro de 2010). 

Destaca-se que existe a Semana Global 
do Empreendedorismo, comemorada em 102 
países, a qual mobiliza em média, 2.000 ati-
vidades e cerca de cinco milhões de pessoas, 
e, também, que já existe um grupo de aproxi-
madamente 120 executivos e empresários que 
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se reúnem na data de 19 de novembro para 
fomentar o empreendedorismo e potencializar 
rodadas de negócios no Brasil.’’ 

“É uma oportunidade dos empreendedores 
aprenderem com a experiência de empresários bem 
sucedidos e até mesmo de conseguirem novos ne-
gócios para suas empresas” (Martins, André, 2010 
– Brasil Econômico. Quarta Feira, 29 de dezembro 
de 2010).

Sala das Sessões,    de fevereiro de 2011. – Fá-
tima Pelaes, Deputada Federal PMDB – AP.

Devolva-se a proposição, por contrariar 
o disposto no art. 4º da lei 12.345/10, c/c o 
art. 137, §1º, inciso I, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, sugerindo-lhe a 
forma de Indicação. Oficie-se ao Autor e, após, 
publique-se.

Em 1-3-2011. – Marco Maia, Presidente
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 28, DE 2011 

(Do Sr. Rodrigo Maia)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
de Estado dos Transportes, Alfredo Nasci-
mento, sobre a evolução da movimentação 
total de cargas nos portos do Rio de Janei-
ro e de Itaguaí.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50 do § 2º da Consti-

tuição Federal de 1988, e no inciso I do artigo 115 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solici-
to a Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor 
Ministro de Estado dos Transportes o seguinte reque-
rimento de informações:

Qual a movimentação total de cargas, por na-
tureza, ordem de grandeza e composição estrutural, 
nos portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí/RJ, ano 
de 2010?

Justificação

A obtenção dos dados acima solicitados se mostra 
absolutamente imprescindível para que o Congresso 
Nacional continue exercendo a sua típica função de 
fiscalizar as ações do Poder Executivo.

Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2011. – 
Deputado Federal Rodrigo Maia, DEM – RJ.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do pare-
cer da senhora Deputada Rose de Freitas, 
Primeira Vice-Presidente, pelo encaminha-
mento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 29, DE 2011 

(Do Sr. Efraim Filho)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
das Cidades, referentes as novas regras 
aplicáveis a 2ª etapa do Programa Habita-
cional Minha Casa , Minha Vida.

Senhor Presidente,
Com fundamento no Art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso 
I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
requeiro a V. Exa. Sejam prestadas pelo Sr. Ministro 
das Cidades, Sr. Mário Negromonte, as seguintes in-
formações, referentes as novas regras aplicáveis ao 
Programa Minha Casa, Minha Vida: :

As novas regras do Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida, inviabilizam a construção em áreas que não 
estejam calçadas, urbanizadas?

As pessoas de baixa renda que sonharam com a 
Casa própria e os pequenos construtores que confia-
ram no Programa de Governo e já tiveram despesas, 
como ficariam com esta nova orientação do Governo 
Federal? Existem medidas para ressarcimento dos 
prejuízos causados pelas novas regras ?

Quais os efeitos destas novas regras com relação 
aos contratos vigentes? A aplicabilidade das regras 
anteriores continuarão sob vigência?

Em termos de abrangência do referido programa 
de Governo, qual o impacto em relação a redução da 
oferta de imóveis em virtude da aplicabilidade destas 
novas regras?

O programa ficará restrito apenas as cidades com 
boa infraestrura e saneamento básico adequado? Quais 
os limites e condições trazidas pelas novas regras?

Qual os efeitos das novas regras em relação as 
construções em andamento?

Justificação

A Medida Provisória nº 514 de 2010 trouxe alte-
rações e novas regras para o Programa do Governo 
Federal Minha Casa, Minha Vida. Ocorre que, várias 
interpretações vem sendo trazidas e notícias veicula-
das pela impernsa sobre a delimitação do alcance do 
referido programa governamental. 

As principais preocupações por parte da socieda-
de brasileira, Governos Estaduais e demais autorida-
des públicas diz respeito a realidade de várias cidades 
brasileiras, que por responsabilidade do Poder Público, 
não possuem pavimentação adequada e saneamento 
básico em condições de ingressarem como beneficiá-
rias do Programa Minha Casa, Minha Vida.

O referido Programa envolve pessoas de baixa 
renda e tem uma importante agrangência social, des-
ta forma, não é viável que estas novas interpretações 
venham limitar o seu alcance e apenas beneficiar cida-
des com boa infraestrututa. Os municípios carentes de 
resursos não podem ser alvo de uma política pública 
discriminatória. As condições sociais e econômicas do 
Brasil clamam por um a política de inclusão e o Poder 
Público é responsável pelo saneamento básico.
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As pessoas de baixa renda que sonharam com a 
casa própria e os pequenos construtores não podem 
ficar desprotegidos com a edição desta novas regras. 
Ainda, que os prejuízos trazidos serão ressarcidos pelo 
Governo Federal.

O objetivo do presente requerimento é o de con-
firmar a isenção e a lisura do referido programa e con-
secução dos seus fins sociais. Temos certeza de que 
as informações que ora solicitamos irão demonstrar 
os efeitos destas novas regras e dirimir os conflitos 
de interpretações , dúvidas e angústias presentes na 
soiedade brasileira.

Sala das Sessões,    de fevereiro de 2011. – Depu-
tado Efraim Filho, DEM – PB.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do pare-
cer da senhora Deputada Rose de Freitas, 
Primeira Vice-Presidente, pelo encaminha-
mento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 30, DE 2011 

(Do Sr. Nelson Marchezan jr.)

Requer informações ao Ministro da 
Educação Senhor Fernando Haddad so-
bre o documento diagnóstico que nor-
teou as diretrizes e metas do Plano Na-
cional de Educação (PNE) para o decênio 
2011-2020.

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no artigo 50, § 2º da Cons-

tituição Federal, e na forma dos artigos 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Mi-
nistro da Educação Senhor Fernando Haddad sobre 
o documento diagnóstico que norteou as diretrizes e 
metas do Plano Nacional de Educação (PNE) para o 
decênio 2011-2020, enviado para o Congresso Na-
cional pelo Poder Executivo através do Projeto de Lei 
nº 8035/2010.

Justificação

O Plano Nacional de Educação (PNE) para o 
decênio 2011-2020, tem uma estrutura baseada no 
tripé “diagnóstico – diretrizes – metas”, aplicado nas 
diversas etapas e modalidades da educação. Nesse 
sentido, o conhecimento da diagnótico que norteou 
a elaboração das diretrizes e metas para o decênio 
2011-2020 é de suma importância para que o plano 
seja entendido pelo Congresso Nacional.

O diagnóstisco da educação trata-se do instru-
mento para persecução das metas quantitativas esta-
belecidas no PNE.

Diante do exposto, as informações ora requeri-
das são, portanto, de fundamental importância para 
o cumprimento de nossas atribuições constitucionais.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2011. – Depu-
tado Nelson Marchezan Jr.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 31 DE 2011 

(Do Sr. Nelson Marchezan Jr.)

Requer informações à Ministra da Cul-
tura, Sra. Anna Maria Buarque de Hollanda, 
acerca do Programa Mais Cultura de Apoio 
a Bibliotecas Públicas.

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no artigo 50 da Constituição 

Federal, e na forma dos artigos 115 e 116 do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, que, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas à Ministra da Cultura, as se-
guintes informações acerca do Programa Mais Cultura 
de Apoio a Bibliotecas Públicas:

Total de recursos orçamentários utilizados na 
execução do Programa Mais Cultura de Apoio a Bi-
bliotecas Públicas, desde o início do Programa até a 
presente data, especificando ano a ano;
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Listagem dos municípios beneficiados pelo pro-
grama e listagem dos que enviaram comprovação da 
abertura das bibliotecas;

Quais os objetivos e metas para continuidade 
do Programa.

Justificação

O jornal Folha de São Paulo de 08/02/2011 pu-
blicou que o Programa de distribuição de bibliotecas 
não avança, e que há falta de apoio dos municípios. 
Os resultados frustraram a meta de criação do gover-
no federal, pois, das 1.126 cidades que receberam kits 
com livros e estantes, só 215 comprovaram abertura 
de bibliotecas públicas.

Segundo a reportagem:

“A falta de adesão dos municípios frustrou 
a meta do governo Lula (2003-2010) de garantir 
pelo menos uma biblioteca pública para cada 
cidade brasileira até o final do seu mandato.

Embora o governo federal tenha compra-
do kits com livros e estantes, e distribuído para 
centenas de prefeituras pelo país, muitas não 
inauguraram sua biblioteca, seja por falta de 
interesse ou de espaço para abrigá-la.

Entre 2008 e 2010, foram distribuídos 
kits para 1.126 municípios brasileiros. Desses, 
apenas 215 enviaram documentação compro-
vando a abertura da biblioteca.

O município que recebe o kit deve, como 
contrapartida, providenciar uma sala e um 
funcionário.

Para o diretor de Livro e Leitura do Minis-
tério da Cultura, Fabiano Piúba, o número não 
representa a realidade. Segundo ele, muitas 
prefeituras inauguram a biblioteca, mas não 
comunicam ao ministério.

A Folha ligou para cinco municípios que 
receberam o kit em 2009, mas não enviaram 
a documentação comprovando sua abertura.

Destes, dois haviam inaugurado a bi-
blioteca. Em três cidades, ela não tinha sido 
implantada.

O Ministério da Cultura considera como 
implantada a biblioteca que chegou às mãos 
da prefeitura local.

Mas não sabe dizer com segurança quan-
tas abriram de fato, nem quantas foram fe-
chadas.

No final do ano passado, o então ministro 
da Cultura, Juca Ferreira, baixou uma portaria 
determinando que os municípios que tives-
sem convênio com o ministério só poderiam 

receber o repasse se tivessem inaugurado 
sua biblioteca.

A medida ainda não produziu efeitos prá-
ticos.”

“É muito difícil trabalhar com as prefei-
turas. Tivemos que mandar funcionários para 
o Amazonas e Maranhão atrás dos prefeitos, 
porque alguns se recusavam a enviar a docu-
mentação mínima para receber o kit”, diz Ilce 
Cavalcanti, coordenadora-geral do Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas.”

Diante do exposto, as informações ora requeridas 
são de fundamental importância para compreender-
mos a execução do Programa Mais Cultura de Apoio 
às Bibliotecas Públicas.

Sala das Comissões,     de fevereiro de 2011. – 
Deputado Nelson Marchezan Jr.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 32 DE 2011  

(Do Sr . Duarte Nogueira)

Requer sejam prestadas informações 
pelo Senhor Ministro-Chefe da Controlado-
ria-Geral da União acerca do Relatório de 
Gestão Fiscal referente ao último quadri-
mestre do ano de 2010.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno 
requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas do Sr. 
Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União as 
seguintes informações:

A data de publicação e os meios de disponibi-
lização pública do Relatório de Gestão Fiscal do 3º 
Quadrimestre do ano de 2010;
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Cópia de inteiro teor do Relatório de Gestão Fis-
cal do 3º Quadrimestre do ano de 2010;

Atos de gestão fiscal da União referente ao último 
quadrimestre de 2010, na forma prevista no art. 55 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quais as operações de crédito realizadas, a par-
tir de 1º de fevereiro de 2011, pela União, seja através 
de seus órgãos centralizados ou descentralizados, in-
cluindo as administrações direta, fundos, autarquias, 
fundações e empresas estatais dependentes, a con-
tratação de alguma operação de crédito, excetuadas 
aquelas destinadas ao refinanciamento do principal 
atualizado da dívida mobiliária.

Por fim, requer-se seja informado se nos anos de 
2003 e 2007 foram divulgados os Relatórios de Ges-
tão Fiscal do último quadrimestre dos anos de 2002 e 
2006, respectivamente.

Justificação

A Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme pre-
visto em seu art. 1º, § 2º, obriga, entre outros entes pú-
blicos, incondicionalmente, a União. Por sua vez, o § 3º, 
desse mesmo artigo, em sua alínea b, é expresso em 
dizer que estão compreendidas no conceito de União 
as respectivas “administrações diretas, fundos, autar-
quias, fundações e empresas estatais dependentes”.

Já o art. 54 da Lei Complementar 101, de 04 de 
maio de 2000, determina que, ao final de cada quadri-
mestre, os titulares dos Poderes emitirão um Relatório 
de Gestão Fiscal desse período, o que deverá ocorrer 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar do final de cada 
quadrimestre.

Assim, é indiscutível que a União tem o dever de 
emitir o Relatório de Gestão Fiscal referente ao último 
quadrimestre de 2010 até a data de 31 de janeiro de 
2011, o que não ocorreu.

A consequência de não se observância dessa 
obrigação legal, pela União, é a de impedir a contra-
tação de operações de crédito, nos termos do art. 51, 
§ 2º c.c. art. 54, § 3º, ambos da Lei de Responsabili-
dade Fiscal.

Ademais, não podemos deixar de ressaltar, a 
falta de publicização desse relatório impede o efetivo 
exercício de fiscalização da execução do orçamento 
público federal por parte da sociedade brasileira e, es-
pecialmente, pelos membros do Congresso Nacional, 
o que contraria o princípio constitucional da publici-
dade dos atos públicos e o princípio administrativo da 
transparência.

Diante do exposto, a apresentação das informa-
ções solicitadas através deste requerimento é de rigor, 
por tratar-se do lídimo exercício do dever de fiscaliza-
ção por parte do Poder Legislativo.

Sala das Sessões,    de fevereiro de 2011. – De-
putado Duarte Nogueira, Líder do PSDB.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 33 DE 2011  

(Do Sr . Duarte Nogueira)

Requer sejam prestadas informações 
pelo Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil 
acerca do Relatório de Gestão Fiscal refe-
rente ao último quadrimestre do ano de 2010.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno 
requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas do Sr. 
Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica as seguintes informações:

A data de publicação e os meios de disponibi-
lização pública do Relatório de Gestão Fiscal do 3º 
Quadrimestre do ano de 2010;

Cópia de inteiro teor do Relatório de Gestão Fis-
cal do 3º Quadrimestre do ano de 2010;

Atos de gestão fiscal da União referente ao último 
quadrimestre de 2010, na forma prevista no art. 55 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quais as operações de crédito realizadas, a par-
tir de 1º de fevereiro de 2011, pela União, seja através 
de seus órgãos centralizados ou descentralizados, in-
cluindo as administrações direta, fundos, autarquias, 
fundações e empresas estatais dependentes, a con-
tratação de alguma operação de crédito, excetuadas 
aquelas destinadas ao refinanciamento do principal 
atualizado da dívida mobiliária.

Por fim, requer-se seja informado se nos anos de 
2003 e 2007 foram divulgados os Relatórios de Ges-
tão Fiscal do último quadrimestre dos anos de 2002 e 
2006, respectivamente.
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Justificação

A Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme pre-
visto em seu art. 1º, § 2º, obriga, entre outros entes pú-
blicos, incondicionalmente, a União. Por sua vez, o § 3º, 
desse mesmo artigo, em sua alínea b, é expresso em 
dizer que estão compreendidas no conceito de União 
as respectivas “administrações diretas, fundos, autar-
quias, fundações e empresas estatais dependentes”.

Já o art. 54 da Lei Complementar 101, de 04 de 
maio de 2000, determina que, ao final de cada quadri-
mestre, os titulares dos Poderes emitirão um Relatório 
de Gestão Fiscal desse período, o que deverá ocorrer 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar do final de cada 
quadrimestre.

Assim, é indiscutível que a União tem o dever de 
emitir o Relatório de Gestão Fiscal referente ao último 
quadrimestre de 2010 até a data de 31 de janeiro de 
2011, o que não ocorreu.

A consequência de não se observância dessa 
obrigação legal, pela União, é a de impedir a contra-
tação de operações de crédito, nos termos do art. 51, 
§ 2º c.c. art. 54, § 3º, ambos da Lei de Responsabili-
dade Fiscal.

Ademais, não podemos deixar de ressaltar, a 
falta de publicização desse relatório impede o efetivo 
exercício de fiscalização da execução do orçamento 
público federal por parte da sociedade brasileira e, es-
pecialmente, pelos membros do Congresso Nacional, 
o que contraria o princípio constitucional da publici-
dade dos atos públicos e o princípio administrativo da 
transparência.

Diante do exposto, a apresentação das informa-
ções solicitadas através deste requerimento é de rigor, 
por tratar-se do lídimo exercício do dever de fiscaliza-
ção por parte do Poder Legislativo.

Sala das Sessões,    de fevereiro de 2011. – De-
putado Duarte Nogueira, Líder do PSDB.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 35 , DE 2011 

(Do Sr. Sandro Alex)

Solicito informações ao Sr. Ministro da 
Defesa sobre o fechamento das diversas 
unidades da ANAC nos aeroportos brasi-
leiros, bem como das Superintendências 
Regionais nas Unidades da Federação.

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, com base no pa-

rágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Federal e na 
forma dos artigos 115 e 116 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que, ouvida a Mesa, seja 
encaminhado ao Sr. Ministro da Defesa, o seguinte 
pedido de informações: 

Quais os motivos do fechamento dos Postos de 
Serviço em Aeroportos (SACS) em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas, Paraná e Brasília?

Qual a razão da extinção da Gerência Regional 
da ANAC em Porto Alegre em 2009?

Existe fundamento nas afirmações veiculadas 
pela imprensa nacional dando conta que a Diretora 
Presidente da ANAC deve editar um ato encerrando 
as Unidades Regionais restantes em outras cidades 
que não Brasília/Rio/São Paulo, até o final de março 
deste ano?

Procede a informação de que as Superintendências 
Regionais de São Paulo, Rio e Brasília, estão sob di-
reção direta de seus Gerentes, sem autonomia regu-

lamentar, fiscalizatória ou administrativa? 

Quais serão as providências tomadas pela ANAC 
para sanar os prejuízos que o fechamento de suas Uni-
dades tem trazido à Região Sul, bem como a todo país?

Quais os motivos de fechamento dos órgãos e do 
efetivo da ANAC, quando o crescimento da demanda 
aérea é vertiginoso?

Justificação

Tornou-se público, por meio de notícias veicula-
das pela imprensa nacional, a questão do fechamento 
das Unidades/postos da ANAC no Brasil, desde que a 
Sra. Solange Vieira se tornou presidente da Agência. 

Citamos como exemplo todos os Postos de Ser-
viço em Aeroportos (SACS) com raríssimas exceções 
localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e 
Brasília.

No caso do Paraná, estado da federação que 
represento como Deputado Federal, destaco o caso 
dos Postos de Serviços existentes nos aeroportos do 
Bacacheri e no Aeroporto Internacional Afonso Pena 
foram fechados, o primeiro em 2008 e o segundo em 
2009. Tal situação faz com que a capital paranaense 
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fique sem qualquer apoio da ANAC aos consumido-
res que tenhas seus direitos violados, bem como sem 
responsáveis pela fiscalização das ações das empre-
sas de aviação, no intuito de preservar a segurança 
dos passageiros ou atender o público da aviação civil 
composto por pilotos, comissários, mecânicos, fisca-
lizar as ações /interessados.

Em face do exposto e pela relevância nacional 
e regional do assunto, encaminho o presente reque-
rimento. 

Sala das Sessões,    de    de 2011. – Deputado 
Sandro Alex.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 36, DE 2011 

(Do Sr. Ricardo Tripoli)

Requerimento de Informação ao Se-
nhor Ministro da Defesa, sobre as restri-
ções impostas aos navios que circulam no 
litoral brasileiro.

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 Defesa o presente 
Requerimento de Informação, tendo em vista a ne-
cessidade de se obter maiores informações a respeito 
das restrições que são impostas aos navios que circu-
lam no litoral brasileiro. Este Requerimento tem por 
objetivo esclarecer o seguinte:

1. Quais são as restrições, regras e procedimen-
tos necessários exigidos aos navios que circulam no 
litoral brasileiro em áreas de ocorrência de recifes de 
corais? Quais são as sanções impostas às empresas 
que venham a descumprir com essas regras? Caso se 

constate alguma interferência negativa aos recifes de 
corais, por conta da circulação de embarcações, são 
tomadas medidas de mitigação desses impactos? Em 
caso afirmativo, quais são as medidas tomadas? Este 
Deputado solicita que sejam encaminhados ao seu 
gabinete cópia de todas essas regras, procedimentos 
e restrições em relação à circulação de embarcações, 
bem como das medidas de mitigação aos eventuais 
impactos negativos.

Justificação

Este Requerimento se insere na missão Cons-
titucional da Câmara dos Deputados de fiscalizar a 
atuação dos órgãos e entidades da União. 

Os recifes de corais possuem grande importân-
cia biológica, por serem protetores naturais do litoral 
contra a ação das ondas, por reduzirem os impactos 
causados pelos ciclones e furacões, além de serem 
considerados berçários para as espécies marinhas.

Esses ecossistemas mantêm entre 25% (vinte 
e cinco por cento) e 33% (trinta e três por cento) das 
criaturas viventes dos oceanos e, mundialmente, cerca 
de um bilhão de pessoas dependem direta ou indire-
tamente dos recifes de corais para a sua subsistência.

Tendo em vista que o tráfego de embarcações e 
a ancoragem de barcos são uma das principais causas 
de danos aos recifes de corais, é de suma importância 
que sejam impostas regras aos navios que circulam 
no litoral brasileiro.

O mundo perdeu efetivamente 19% (dezenove 
por cento) da área de recifes de coral desde 1950. 
15% (quinze por cento) desses ecossistemas já estão 
seriamente ameaçados a desaparecer nos próximos 
10 (dez) a 20 (vinte) anos e 20% (vinte por cento) es-
tão sob ameaça de desaparecer em um período de 20 
(vinte) a 40 (quarenta) anos. Esses números reforçam 
a necessidade de conservação desses importantes 
ecossistemas.

Outrossim, é importante ressaltar que o Brasil é 
signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica 
da Organização das Nações Unidas (CDB-ONU), que 
considera os ecossistemas marinhos, tais como os 
recifes de corais, como de especial importância para 
a proteção da biodiversidade, e também da Conven-
ção de Ramsar, chamada de Convenção das Terras 
Úmidas. Dessa forma, assumiu o compromisso com a 
conservação dos recifes de corais e com a ampliação 
das áreas protegidas até 2012.

Em 2006, o Brasil tornou-se signatário da ICRI 
(Iniciativa Internacional dos Recifes de Coral), que tem 
como objetivo promover a conservação dos ambien-
tes recifais e ecossistemas associados, evidenciando 
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ainda mais o compromisso do Governo Brasileiro com 
a conservação desses recifes.

Por esses motivos, Senhor Presidente, faz-se ne-
cessária a obtenção das informações ora requeridas, 
que possibilitem subsidiar os encaminhamentos apro-
priados, no âmbito do Parlamento Brasileiro. 

Sala das Sessões, de fevereiro de 2011. – Ri-
cardo Tripoli

Deputado Federal (PSDB/SP)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 36/2011

Autor(a): Deputado RICARDO TRIPOLI
Destinatário(a): Ministro da DEFESA 

Assunto: Solicita informações sobre 
as restrições impostas aos navios que cir-
culam no litoral brasileiro. 

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

RIC 36/2011
Autor:
Ricardo Tripoli
Data da Apresentação:
16/02/2011
Ementa:
Solicita ao Senhor Ministro da Defesa, sobre as 

restrições impostas aos navios que circulam no litoral 
brasileiro.

Forma de Apreciação:
Texto Despacho:

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 37, DE 2011

(Do Sr. Deputado Cláudio Puty PT/PA)

Solicita informações ao Ministro da 
Educação – MEC acerca das providências 
adotadas até o momento por aquele órgão 
com vistas à criação da Universidade Fe-

deral do Sul e Sudeste do Estado do Pará 
– UNIFESSPA, com atenção especial aos 
prazos para implantação da referida ins-
tituição de ensino e informações acerca 
da estrutrura que a futura universidade 
deverá ter.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do artigo 50 da Constituição 

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento 
Interno, que seja solicitado informações ao Ministro de 
Estado da Educação, Fernando Haddad, acerca das 
providências adotadas até o momento por aquele ór-
gão com vistas à implantação da Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Estado do Pará – UNIFESSPA, 
com atenção especial aos prazos para implantação da 
referida instituição de ensino e informações acerca da 
estrutrura que a futura universidade deverá ter.

Justificação 

A implantação da UNIFESSPA representa o re-
sultado do desmembramento do Campus da UFPA, 
em Marabá. O projeto inicial abrigará um total de 59 
cursos, sendo 36 em Marabá, 8 em Parauapebas, 8 
em Rondon do Pará e 7 em Xinguara. As principais 
áreas de abrangência serão engenharias, ciências 
sociais, ciências humanas, da educação, linguísticas, 
da saúde, biológicas, socioeconômicas, jurídicas e 
exatas, segundo informações disponíveis nos meios 
de comunicação.

Em maio do ano passado a bancada federal do 
Pará esteve em audiência com o Ministro da Educação, 
Fernando Haddad, para retomar as discussões sobre a 
criação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 
Pará (Unifesspa), quando os deputados, na ocasião, 
puderam expressar o apoio e interesse na criação da 
Universidade e entregaram um projeto elaborado pela 
comissão formada por professores da Universidade Fe-
deral do Pará (UFPA), ainda sob o comando do reitor 
Alex Fiúza de Mello.

É de extrema importância implantar uma universi-
dade com um ensino de alto nível e uma boa estrutura 
de pesquisa no futuro campus da UNIFESSPA, cons-
truindo assim um modelo de “Universidade Multicampi” 
na região oferecendo à população local a possibilida-
de de dar um grande salto em seu desenvolvimento 
econômico e social, possibilitando a permanência dos 
jovens em suas cidades de origem evitando assim o 
êxodo para os grandes centros urbanos daqueles que 
querem e precisam estudar .

Sendo o Estado do Pará o segundo maior da fede-
ração, é fundamental ainda implantar cursos na futura 
universidade que valorizem e estejam voltados para 
o potencial econômico da região que é o extrativismo 
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mineral e florestal e o desenvolvimento agropecuário. 
É necessário ainda acelerar o processo de implanta-
ção da UNIFESSPA, tendo em vista a experiência ino-
vadora que ela representa possibilitando a realização 
de uma sólida parceria entre o setor público (federal 
e estadual) e o setor privado.

Nesse sentido serve o presente requerimento para 
solicitar informações deste órgão acerca das medidas 
adotadas de até o momento por aquele órgão com vis-
tas à implantação da Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Estado do Pará – UNIFESSPA, com aten-
ção especial aos prazos para implantação da referida 
instituição de ensino e informações acerca dos custos 
e da estrutrura que a futura universidade deverá ter.

Sala das sessões, 16 de fevereiro de 2011. – 
Cláudio Puty, Deputado Federal PT – PA.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 39, DE 2011 

(Do Sr. Carlos Brandão)

Solicita ao Ministro de Estado do De-
senvolvimento Agrário informações relati-
vas a recursos da União transferidos pelo 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA – Superintendência Regio-
nal do Estado do Maranhão a prefeituras 
e entidades privadas daquele Estado, no 
período de 2009 a 2010.

Senhor Presidente,
Com fundamento nos artigos 50, § 2º, da Consti-

tuição da República, 115, I, e 116 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência 
que, ouvida a Mesa, encaminhe ao Ministro de Estado 
do Desenvolvimento Agrário, Senhor Afonso Bandeira 
Florence, o presente Requerimento, solicitando as se-
guintes informações e cópia de documentos:

Relação dos convênios/contratos de repasses 
firmados ou executados pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA – Superin-
tendência Regional do Estado do Maranhão, tendo 
como beneficiárias prefeituras e entidades privadas 
daquele Estado, no período de 2009 a 2010 (valor do 
convênio, finalidade, beneficiário, data da contratação 
e do encerramento, se for o caso);

Para os convênios/contratos de repasses cons-
tantes da relação mencionada no item anterior desti-
nados à execução de obras de construção, reforma 
ou ampliação, encaminhar:

b.1) cópia dos editais de licitação;
b.2) cópia dos contratos e respectivos 

aditivos firmados com as empresas vencedo-
ras da licitação;

b.3) demonstrativo, para cada obra con-
tratada, evidenciando o valor orçado inicial, o 
valor acrescentado por meio de aditivos e o 
valor final;

b.4) cópia dos boletins de medição;
b.5) situação do convênio, se em execu-

ção ou finalizado;
b.6) situação da prestação de contas, se 

aprovada, rejeitada ou em análise.

Justificação

Chegaram ao nosso conhecimento informações 
sobre possíveis irregularidades na aplicação de re-
cursos públicos federais que teriam sido transferidos 
pela Superintendência Regional do INCRA, no esta-
do do Maranhão, a municípios e entidades privadas 
daquele Estado, sobretudo nos casos de convênios 
e contratos de repasses destinados à realização de 
investimentos

Com vistas a conhecer melhor a situação, bem 
como a atuação do órgão do INCRA, no estado do 
Maranhão, julgo oportuno as informações básicas so-
bre os valores, finalidade e beneficiários dos recursos 
públicos transferidos por aquele Órgão para prefeituras 
e entidades privadas naquele Estado.

Tais informações fornecerão os subsídios ne-
cessários à nossa ação parlamentar, inclusive, se for 
o caso, para apresentar proposta de fiscalização e 
controle para apreciação na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle.

Sala das Sessões,     de fevereiro de 2011. – 
Deputado Carlos Brandão, PSDB – MA.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
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ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do pare-
cer da senhora Deputada Rose de Freitas, 
Primeira Vice-Presidente, pelo encaminha-
mento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 40 DE 2011 

(Do senhor Otavio Leite)

Solicita ao Senhor Ministro de Estado 
da Previdência Social informações sobre o 
Benefício de Prestação Continuada da As-
sistência Social concedidos no Estado do 
Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição 

Federal e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência 
que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado 
da Previdência Social, o presente pedido de infor-
mação, que solicita maiores esclarecimentos sobre 
o Benefício de Prestação Continuada da Assistência 
Social concedidos no Estado do Rio de Janeiro, nos 
seguintes termos:

Idosos – número de benefícios nos anos de 
2007, 2008, 2009 e 2010; seus respectivos valo-
res por ano;

Pessoas com deficiência – número de benefí-
cios nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010; seus res-
pectivos valores por ano;

Justificação

O Benefício de Prestação Continuada da Assis-
tência Social – BPC-LOAS, é um benefício da assis-
tência social, integrante do Sistema Único da Assis-
tência Social – SUAS, pago pelo Governo Federal, 
cuja a operacionaliização do reconhecimento do di-
reito é do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
e assegurado por lei, que permite o acesso de idosos 
e pessoas com deficiência às condições mínimas de 
uma vida digna.

Assim, como representante do Estado do Rio de 
Janeiro e defensor das pessoas portadoras de defici-
ência no Congresso Nacional, solicito maiores esclare-
cimentos sobre o Benefício de Prestação Continuada 

da Assistência Social concedidos no Estado do Rio de 
Janeiro, como quantidade de benefícios concedidos e 
seus valores pagos nos últimos anos. 

Sala das Sessões,    de fevereiro de 2011. – 
Deputado Otavio Leite, PSDB – RJ.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do pare-
cer da senhora Deputada Rose de Freitas, 
Primeira Vice-Presidente, pelo encaminha-
mento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 41 DE 2011 

(Do senhor Otavio Leite)

Solicita ao Senhor Ministro de Estado 
da Previdência Social informações sobre o 
Benefício de Prestação Continuada da As-
sistência Social concedidos no Município 
do Rio de Janeiro/RJ.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição 

Federal e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência 
que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado 
da Previdência Social, o presente pedido de infor-
mação, que solicita maiores esclarecimentos sobre 
o Benefício de Prestação Continuada da Assistência 
Social concedidos no Município do Rio de Janeiro/RJ, 
nos seguintes termos:

Idosos – número de benefícios nos anos de 
2007, 2008, 2009 e 2010; seus respectivos valores 
por ano;

Pessoas com deficiência – número de benefí-
cios nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010; seus res-
pectivos valores por ano;

Justificação

O Benefício de Prestação Continuada da Assis-
tência Social – BPC-LOAS, é um benefício da assis-
tência social, integrante do Sistema Único da Assis-
tência Social – SUAS, pago pelo Governo Federal, 
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cuja a operacionaliização do reconhecimento do di-
reito é do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
e assegurado por lei, que permite o acesso de idosos 
e pessoas com deficiência às condições mínimas de 
uma vida digna.

Assim, como representante do Estado do Rio de 
Janeiro e defensor das pessoas portadoras de deficiên-
cia no Congresso Nacional, solicito maiores esclareci-
mentos sobre o Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social concedidos no Município do Rio de 
Janeiro/RJ, como quantidade de benefícios concedidos 
e seus valores pagos, nos últimos anos. 

Sala das Sessões,     de fevereiro de 2011. – 
Deputado Otavio Leite, PSDB – RJ.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 42 DE 2011 

(Da Sra. Andreia Zito)

Requer informações ao Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda quanto à execução do 
Programa Minha Casa Minha Vida instituído 
pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 2º, e 115, inciso 
I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência 
sejam requeridas ao Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, as informações, abaixo relacionadas, refe-
rentes à implementação do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, no Estado do Rio de Janeiro, como se 
seguem:

Das 785.279 unidades habitacionais contratadas 
pela Caixa Econômica Federal, Agentes e Instituições 
Financeiras e Banco do Brasil, até 12/11/2010, quantas 
estão localizadas nas regiões atingidas pelas chuvas 

nos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, Petró-
polis, Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto?

De acordo com o Balanço de 12 de novembro de 
2010, a contratação de unidades habitacionais pela 
CEF no Estado do Rio atingiu cerca de 44.031 de um 
total de 74.657 previsto. Como o programa está sendo 
operacionalizado no referido Estado? Está havendo 
participação do Estado e dos Municípios?

Qual o valor destinado à infraestrutura de empre-
endimentos habitacionais, no Estado do Rio de Janei-
ro, incluindo o financiamento de saneamento básico, 
rede de energia elétrica, obras de urbanização e vias 
públicas? 

Desde o dia 11 de janeiro de 2011, as cidades de 
Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Sumidouro e São 
José do Vale do Rio Preto vêm sendo afetadas pelas 
fortes chuvas de verão com interrupções dos serviços 
de fornecimento de água, luz e telefone, bem como in-
terdição de estradas, pontes caídas, bairros isolados 
e centenas de mortos e milhares de sobreviventes 
desabrigados e desalojados nas referidas localidades.

Sala das Sessões,    de fevereiro de 2011. – De-
putada Andreia Zito, PSDB – RJ.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 43 , DE 2011 
(Do Sr. Marcon)

Solicita informações ao Sr. Ministro da 
Previdência Social, em relação ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperati-
vismo e do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural.

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 2°, da Cons-

tituição Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2°, 
e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a 
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Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor 
Ministro da Previdência Social o seguinte pedido 
de informações:

A MP Nº 2.168-39, DE 26 DE JULHO DE 2001, 
autorizou a criação do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Cooperativismo – Sescoop, que, para sua 
sustentação, instituiu contribuição mensal compulsória, 
a ser recolhida, a partir de 1º de janeiro de 1999, pela 
Previdência Social, de dois vírgula cinco por cento so-
bre o montante da remuneração paga a todos os em-
pregados pelas cooperativas, com todos os privilégios 
de crédito tributário.

A Lei n° 8.315, de 23 de dezembro de 1991, criou 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), 
e para sua sustentação, instituiu contribuição mensal 
compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de 
2,5% (dois e meio por cento) sobre o montante da re-
muneração paga a todos os empregados pelas pesso-
as jurídicas de direito privado, ou a elas equiparadas, 
que exerçam atividades agroindustriais; agropecuárias; 
extrativistas vegetais e animais; cooperativistas rurais; 
sindicais patronais rurais.

Informações do Tribunal de Contas da União dão 
conta da existência da falta de controle sobre os recur-
sos destinados a estas entidades. Como não existem 
informações suficientemente publicizadas a respeito, 
julgamos necessário sejam requeridas as seguintes 
informações ao Ministro da Previdência Social: 

1) Quanto foi transferido ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperati-
vismo – Sescoop, desde janeiro de 2007 
até dezembro de 2010, referente à contri-
buição criada pela MP 2.168-39, de 2001. 
Especificar as transferências, mês a mês, e 
as contas de depósito.

2) Quanto foi transferido ao Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural (SENAR),, re-
ferente à contribuição criada pela Lei n° 8.315, 
de 1991, de janeiro de 2007 até dezembro de 
2010. Especificar as transferências, mês a mês, 
desde a instituição da referida contribuição, e 
as contas de depósito.

3) Informar sobre auditorias realizadas 
no Sescoop e Senar, indicando período, res-
ponsáveis e resultado das auditorias, uma 
vez que o Ministério participa da Gestão dos 
referidos serviços sociais.

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2011. – 
Marcon PT – RS, Deputado Federal.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 44, DE 2011 

(Do Sr. Deputado Cláudio Puty PT – PA)

Solicita informações ao Ministro das 
Minas e Energia – MME, acerca dos motivos 
que levaram a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica – ANEEL a negar a devolução 
dos valores pagos, a maior, pelos consu-
midores nas contas de energia elétrica nos 
últimos anos.

Requeiro, nos termos do artigo 50 da Cons-
tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno, que seja solicitado informações 
ao Ministro das Minas e Energia, Sr. Edison Lobão, 
acerca dos motivos que levaram a Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL a tomar a decisão de 
negar a devolução dos valores pagos a maior pe-
los consumidores brasileiros às concessionárias de 
energia elétrica, bem como os desdobramentos e as 
ações desta pasta para reverter a decisão da ANEEL 
e garantir o devido ressarcimento.

Justificação

Um “erro na metodologia do cálculo tarifário” de 
energia elétrica fez com que os brasileiros pagassem 
mais de 7.000.000.000 (SETE BILHÕES) a mais nas 
contas de luz entre os anos de 2002 e 2009. A ANE-
EL adotou a decisão de negar o ressarcimento desses 
valores pagos a maior aos consumidores. Ao tomar tal 
decisão a ANEEL beneficiou apenas as distribuidoras 
de energia elétrica e prejudicou todos os consumido-
res brasileiros.

Embora tenha reconhecido o problema e corri-
gido a falha, A ANEEL decidiu em dezembro de 2010 
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que o novo sistema de ajuste das tarifas não poderia 
retroagir. A agência reguladora negociou um aditivo ao 
contrato de concessão das distribuidoras para evitar a 
repetição do erro nos próximos reajustes, porém não 
fez o principal, devolver os valores pagos a maior aos 
consumidores brasileiros que já pagam tarifas altíssi-
mas e foram duplamente penalizados. 

Outra solução seria promover descontos nas 
faturas de energia elétrica dos consumidores, pelo 
mesmo período e mesmo percentual, até que fosse 
zerado o valor que as distribuidores lucraram inde-
vidamente.

Ao constatar o erro embutido na concepção ma-
temática da fórmula de cálculo do reajuste anual das 
tarifas constante dos contratos de concessão, o que 
evidentemente envolve o interesse público, cumpria à 
ANEEL adotar providências para a sua imediata cor-
reção. E não há dúvida que, se este erro, ao contrário, 
representasse prejuízo às concessionárias, com certe-
za a ANEEL teria se apressado em corrigi-lo, unilate-
ralmente, e promovido a cobrança aos consumidores 
dos valores referentes ao passado, porque esta tem 
sido a praxe adotada pela referida Agência. 

Face à decisão da ANEEL, não restará alternativa 
ao consumidor senão a de ajuizar ações judiciais com 
vistas ao ressarcimento dos valores pagos a maior, o 
que demandará muito tempo frente à morosidade da 
Justiça brasileira.

Ante o exposto serve o presente requerimento 
para solicitar informações deste órgão acerca dos 
motivos que levaram a ANEEL a tomar tal decisão, os 
desdobramentos e as ações desta pasta para reverter 
a decisão da ANEEL e garantir o ressarcimento dos 
consumidores brasileiros, além de impedir que nova 
cobrança indevida seja realizada.

Sala das sessões, 16 de fevereiro de 2011. – 
Cláudio Puty, Deputado Federal PT – PA.

Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 163 DE 2011 

(Do Sr. Júlio César)

Solicita informações ao Sr. Guido Man-
tega, Ministro da Fazenda, acerca da arre-
cadação federal.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 50, § 2º, 

da Constituição Federal, e dos arts. 115 e 116 do Re-
gimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas 
ao Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Guido Mantega, 
as seguintes informações a respeito da arrecadação 
federal:

Quanto foi arrecadado, até dezembro de 2010, 
em decorrência da Lei nº 11.941/09, discriminando-se 
a parte que cabe ao INSS.

Do total arrecadado referente à Lei nº 11.941/09, 
quanto já foi classificado de forma definitiva, quanto por 
estimativa, e, discriminadamente em ambos os casos, 
quanto coube ao imposto de renda e ao IPI.

Com relação aos ingressos decorrentes da edição 
da MP 470/2009, quanto foi arrecadado até dezembro 
de 2010. Do montante classificado, quanto se referia 
ao imposto de renda e ao IPI. Quando se dará o pa-
gamento a estados e municípios do montante ainda 
não classificado e qual será o valor.

Qual a razão para que as receitas de depósitos 
judiciais, referentes aos códigos de arrecadação 7525 
e 7961, tenham minguado nos últimos meses e infor-
mações sobre eventual classificação desses tributos 
em outros códigos de Darf. 

Justificação

Há que se acompanhar os resultados advindos da 
implementação do disposto em diplomas legais que tra-
tam de medidas na área tributária. É o caso, por exem-
plo, da Lei 11.941, de 2009, que dispõe, entre outros, 
de parcelamento e pagamento de dívidas tributárias. 
A informação relacionada aos números decorrentes 
da norma permite ao Parlamento o acompanhamento 
quanto a sua eficácia, principalmente no tocante aos 
programas de recuperação fiscal.

Outrossim, por envolver recursos a serem repas-
sados a estados e municípios, interessa-nos conhecer 
detalhadamente os números, haja vista a fragilidade 
desses entes quando se compara com o poder arre-
cadatório do governo federal.

Sala das Sessões,    de fevereiro de 2011. – 
Deputado Júlio César, DEM – PI.
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Despacho 

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira-Vice-Presidência,    de    de 2011. – 
Deputada Rose de Freitas, Primeira-Vice-Presidente 
Relatora.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Marco 
Maia, “ad referendum” da Mesa, do parecer 
da senhora Deputada Rose de Freitas, Pri-
meira Vice-Presidente, pelo encaminhamento.

Em 01-03-2011

REQUERIMENTO Nº 359 DE 2011 
(Do Sr. Esperidião Amin)

“Requer a realização de Sessão Sole-
ne no Plenário da Câmara dos Deputados, 
no dia 14 de março, em comemoração ao 
Centenário do nascimento do Ex-Deputado 
Federal e Ex-Governandor de SC, Dr. ADER-
BAL RAMOS DA SILVA”.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no 

art. 68 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, reiterando requerimento formulado pela Deputada 
ANGELA AMIN (cópia anexa), a realização de Sessão 
Solene, no Plenário da Câmara dos Deputados, no dia 
14 de março de 2011, em comemoração ao Centenário 
do nascimento do Ex-Deputado Federal e Ex-Gover-
nador de Santa Catarina Doutor ADERBAL RAMOS 
DA SILVA, que transcorreu em 18 de janeiro de 2011.

Justificação

Considerando a importância da trajetória do Dr. 
Aderbal Ramos da Silva, para o Estado de Santa Ca-
tarina. Considerando que o mencionado líder político 
exerceu funções de grande relevo, tendo sido o primeiro 
governador eleito democraticamente após o chamado 
período do Estado Novo. Considerando o inegável es-
pírito público que caracterizou sua vida pública.

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2011. – Es-
peridião Amin, Deputado Federal PP – SC – Deputado 
Nelson Meurer, Líder do PP na Câmara dos Deputados

Defiro. Publique-se.
Em 1-3-2011. – Marco Maia, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Manato) – Finda a leitura 
do expediente, passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Simão Sessim.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, minha presença na tribuna desta Casa é para 
fazer um rápido registro sobre o trabalho extraordinário 
que S.Exa., o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 
vem implementando neste início de governo.

Já é possível observarmos o cumprimento de 
metas, principalmente a de trabalhar na promoção da 
saúde e na prevenção de doenças, itens que, como 
bem frisou S.Exa., o Ministro, compõem os pontos de-
senhados para a Saúde determinados pela Presidente 
Dilma Rousseff.

Na semana passada, tive a grata oportunidade 
de acompanhar S.Exa., o Ministro Padilha, em alguns 
compromissos de trabalho no Rio de Janeiro, um deles 
na quadra de ensaios da Escola de Samba Salgueiro, 
onde S.Exa. lançou a campanha de prevenção à AIDS 
do Carnaval 2011, a qual tem como foco principal as 
meninas com idade entre 15 e 24 anos.

Na ocasião, S.Exa., o Ministro Padilha, ratificou o 
propósito do Governo Federal de combater com firme-
za e eficácia a preocupante questão da dengue, que 
afeta sobremaneira 16 Estados brasileiros, entre eles 
o próprio Rio de Janeiro, considerados de alto risco 
epidêmico da doença, e que por sua complexidade 
ainda constitui um dos principais desafios da saúde 
pública no Brasil.

Até porque, Sr. Presidente, com cerca de 80% 
da população vivendo em áreas de clima tropical, in-
tenso crescimento populacional nos centros urbanos, 
ocupação desordenada do solo e a persistência de 
certos problemas de infraestrutura, com abastecimento 
irregular de água, ainda temos, como bem lembrou o 
Ministro, infelizmente, um cenário favorável à reprodu-
ção do mosquito Aedes aegypti.

De qualquer forma, Sr. Presidente, eu, particular-
mente, como também, acredito, todos nesta Casa, es-
tamos torcendo para que S.Exa., o Ministro Alexandre 
Padilha, saia vencedor desta guerra que o País vem 
travando há mais de 20 anos.

Era o que eu tinha a dizer no momento, Sr. Pre-
sidente.

Muito obrigado.
O SR. OTAVIO LEITE (PSDB – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, há 446 anos era fundada a 
cidade que os brasileiros intitulam Cidade Maravilhosa.

Para mim, é uma grande honra representar a po-
pulação do Rio de Janeiro nesta Casa, que, a meu ver, 
é uma espécie de cidade-síntese do Brasil. 

O carioca de nascença, o carioca de formação, 
o carioca que, de alguma forma, foi criado no Rio de 
Janeiro, todos os que lá estão merecem os aplausos 
e os cumprimentos do Brasil.

O jeito carioca de ser é decantado em todo o mun-
do. O Rio de Janeiro, não tenham dúvida, ao respirar 
melhor, repercute em todo o País, que respira melhor.

A praia, a montanha, a beleza, o bem-querer, 
enfim, o Rio de Janeiro merece de todos nós, na sua 
data, um abraço sincero. É uma das mais importantes 
cidades do Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) – Parabéns ao 

nosso querido Rio de Janeiro, ao Município e ao Es-
tado, que muito amamos.

O SR. EMILIANO JOSÉ (PT – BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, a Presidenta Dilma Rousseff está na Bahia, 
mais precisamente no Município de Irecê, a 478 qui-
lômetros de Salvador. Lá, ela anuncia o reajuste no 
programa de inclusão socioeconômica Bolsa Família.

Em Salvador, na companhia do Governador Ja-
ques Wagner e do Presidente da PETROBRAS, Ser-
gio Gabrielli, ela anuncia a implantação no Estado de 
um terminal de gás, que terá investimentos de mais 
de 1 bilhão de reais e vai gerar 3 mil empregos dire-
tos e indiretos. 

O anúncio do reajuste vai beneficiar cerca de 1,7 
milhão de famílias baianas. Somente no Território de 
Identidade de Irecê, que abrange 20 Municípios, são 
mais de 7 mil famílias dependentes do benefício social. 
Cerca de 99% delas chefiadas por mulheres. 

Ainda em Irecê, a Presidenta reforça o fortaleci-
mento de dois programas de cidadania e geração de 
renda voltados às trabalhadoras rurais da Bahia, em-
preendidos pelo Ministério da Agricultura. O Progra-
ma Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural 
(PNDTR) e o Programa de Organização Produtiva das 
Mulheres Rurais (POPMR).

As iniciativas visam ampliar a regularização pro-
fissional das mulheres que trabalham na zona rural, 
a fim de que possam ter acesso aos programas de-
senvolvidos pelos Governos Estaduais e Federais, por 
meio da documentação correta. Em Irecê, o PNDTR 
vai realizar, por 2 dias, um mutirão para a emissão de 
documentos como CPF, RG e certidão de nascimento. 
A expectativa é atender mil trabalhadoras.
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A ida da Presidenta Dilma à Bahia coincide com 
um fato muito positivo: o Ministério do Desenvolvi-
mento Social (MDS) informa que o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) “mergulhou” nos dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE e trou-
xe à tona uma boa notícia sobre umas das principais 
políticas do Governo Federal. Com o Bolsa Família, o 
índice de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos fora 
da escola se reduz em 36%.

De acordo com o INEP, que comparou dados de 
públicos com condições semelhantes, beneficiárias e 
não beneficiárias do Bolsa Família, a taxa de não fre-
quência à escola baixa de 8,4% para 5,4%. O estudo, 
baseado na PNAD de 2007, mostra que a taxa de fre-
quência dos atendidos pelo programa é de 94,6% e a 
dos não beneficiários é de 91,6%.

Os autores concluem que “os indivíduos que, 
sem o programa, abandonariam a escola em determi-
nada série ou nível de ensino, com a exigência, teriam 
o abandono postergado, o que levaria à elevação da 
frequência escolar de pessoas com maior idade e ní-
vel de escolaridade”.

As análises identificaram impactos mais relevan-
tes em relação às crianças mais novas. Na faixa etária 
entre 6 e 10 anos, entre os que estão fora da escola, 
a diferença é de 40% na comparação dos beneficiá-
rios e dos não beneficiários. “A proporção de crianças 
dessa faixa etária que frequenta escola sobe de 93,3% 
para 96,3%, com o Bolsa Família”, descreve o estudo.

O INEP estima ainda que o recebimento do Bol-
sa Família elevou a frequência escolar do público com 
8 anos ou mais de estudo de 81,7% para 91,9%. “A 
condicionalidade do programa pode ter provocado al-
gum tipo de mudança com relação à preferência por 
estudar e à importância atribuída à escola pelos estu-
dantes e pais”, relatam os autores do estudo publica-
do em janeiro no informativo Na Medida, que circula 
a cada 2 meses.

Nos resultados por gênero e área de residên-
cia, outro impacto verificado foi quanto ao aumento 
da presença na escola das meninas de 15 e 16 anos 
que vivem na zona rural. Segundo o estudo, o Bolsa 
Família teria sido responsável pela redução de 50% 
no índice de não frequência escolar, que é de 15,7% 
e 33,7%, respectivamente, entre os beneficiários e os 
não beneficiários. 

De Irecê, a comitiva presidencial segue para Sal-
vador, onde a Presidenta Dilma Rousseff participa da 
cerimônia do anúncio da implantação do Terminal de 
Regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) da 

Bahia (TRBA). Na oportunidade, será assinado um 
protocolo de intenções entre o Governo do Estado e a 
PETROBRAS com as definições das ações que serão 
tomadas pelas partes envolvidas na implantação do 
terminal. A obra será iniciada em março do próximo ano, 
com a previsão de ser concluída em setembro de 2013.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados. Para garantir uma saúde pública de qualidade 
como direito de todos e dever do Estado, é preciso com-
promisso de quem governa e participação da socieda-
de: é assim que se pode vencer o desafio de trazer o 
que está consagrado em leis para a vida das pessoas. 

Na Constituição de 1988, a saúde pública é tra-
tada como direito fundamental. Isso porque deriva do 
direito mais básico do ser humano: a vida. E foi com 
essa visão que a Prefeitura de Vitória da Conquista, 
na Bahia, implementou ações que transformaram a 
cidade em modelo na gestão de saúde.

Vitória da Conquista tem hoje uma das melhores 
estruturas de saúde pública do Brasil. O Município é 
reconhecido nacionalmente pela qualidade dos servi-
ços oferecidos à população.

Vitória da Conquista tem a menor taxa de mor-
talidade infantil do Nordeste, e todas as crianças têm 
vaga na escola, merenda e transporte escolar garan-
tidos. É um Município onde não nasce mais criança 
com o vírus da AIDS e o único do interior da Bahia 
que mantém um hospital público materno-infantil com 
UTI neonatal. O Governo Municipal busca manter os 
avanços e, se possível, superar-se a cada dia.

Até 1996, Vitória da Conquista tinha uma Prefei-
tura fechada à participação popular. A partir de 1997, 
quando o PT assumiu o Governo por decisão do povo, 
passou a haver todo um esforço para aproximar a ad-
ministração dos verdadeiros interessados, que são 
os habitantes do Município, que vieram conhecer, de-
bater, propor e, inclusive, apoiar o Governo Municipal 
em importantes decisões, a exemplo da modernização 
do transporte coletivo e da municipalização da saúde.

Por meio de um processo participativo, foram 
definidas prioridades e, como resultado dessa parce-
ria, o Governo resgatou sua credibilidade e aumentou 
a arrecadação municipal. Com isso, foi possível pro-
mover a tão necessária modernização administrativa, 
que vem permitindo ao Governo do Município investir 
e melhorar, cada dia mais, a máquina pública. 

Além do Orçamento Participativo, outras alterna-
tivas foram criadas para garantir maior controle social 
sobre as ações do Governo, a exemplo dos fóruns de 
finanças, educação, saúde, desenvolvimento social e 
fontes de financiamento. Com essas ações, o Governo 
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foi, também, fortalecendo sua imagem, pois, para cada 
atividade, cada programa, cada obra, a população to-
mava conhecimento de onde os recursos vinham, e, 
muitas vezes, participava na indicação deles.

Assim, em apenas 2 anos, Vitória da Conquista 
já havia conseguido o equilíbrio financeiro entre as 
despesas e a receita incrementada; o pagamento dos 
débitos herdados, tornando o Município adimplente e 
credenciando-o a firmar convênios; o pagamento em 
dia dos salários dos servidores; o aumento da partici-
pação das receitas próprias e conveniadas na arreca-
dação total; a aplicação de recursos em saúde e edu-
cação públicas, assistência às crianças e aos idosos 
e higiene e limpeza do Município.

Vitória da Conquista tornou-se, assim, um Muni-
cípio atraente para negócios e apresenta hoje os me-
lhores índices do Nordeste e do Brasil em dinamismo 
econômico, redução da mortalidade infantil, justiça 
social e desenvolvimento humano. 

Posto isso, queria agora abordar a gestão da 
saúde em Vitória da Conquista.

Na Constituição de 1988, a saúde pública é tra-
tada como direito fundamental. Isso porque deriva do 
direito mais básico do ser humano: a vida. E foi com 
essa visão que o Governo Municipal implementou ações 
que transformaram Vitória da Conquista em modelo na 
gestão de saúde.

O sistema de saúde de Vitória da Conquista, que 
o Prefeito Guilherme Menezes vem construindo com 
obstinação, serve de referência porque o que o Gover-
no Municipal faz está assentado na ideia de que fazer 
saúde é lidar diretamente com a vida das pessoas, 
mesmo a saúde de quem ainda está sendo formado no 
ventre materno. Isso requer seriedade, compromisso, 
decisão política e muita responsabilidade. 

O Governo Municipal tem buscado, assim, trans-
formar leis em realidade. Por isso, Vitória da Conquista 
tem hoje uma das melhores estruturas de saúde pública 
do Brasil e o Município é reconhecido nacionalmente 
pela qualidade dos serviços oferecidos à população. 

A população ainda se lembra como era tratada a 
saúde em Vitória da Conquista até 1996: sem qualquer 
planejamento ou respeito à população. Em janeiro de 
1997, o novo Governo encontrou um sistema falido, 
poucos funcionários e uma população desassistida. 
Havia apenas dois postos de saúde e oito médicos 
sem nenhuma condição de trabalho.

Já no primeiro ano de governo, foi iniciado um 
processo de mudanças, com resultados imediatos na 
vida das pessoas. Serviços foram implantados na cidade 

e na zona rural, melhorando os indicadores, principal-
mente com a redução drástica da mortalidade infantil.

Para se ter uma ideia do que vem sendo cons-
truído desde 1997, Vitória da Conquista é o único Mu-
nicípio do interior da Bahia que tem residência médi-
ca. São quatro especialidades no Hospital Municipal 
Materno-Infantil Esaú Matos: Pediatria, Ginecologia, 
Obstetrícia e Saúde da Família. Assim, o Esaú Matos 
se transformou em Hospital de Ensino, qualificando e 
humanizando ainda mais os seus serviços, formando 
novos profissionais. 

O Esaú Matos conta também com um importante 
serviço de registro civil, um banco de leite humano e 
a única UTI neonatal municipal da Bahia. Nos últimos 
2 anos, a unidade recebeu ainda mais investimentos: 
foi implantada a Farmácia Hospitalar para manipulação 
de medicamentos, foram ampliados os leitos de gine-
cologia e obstetrícia e foi criado o serviço de saúde 
bucal, para atendimento infantil. 

Até 1996, o Laboratório Central de Vitória da 
Conquista funcionava precariamente, realizando ape-
nas exames de fezes, urina e sangue. Atualmente, é 
responsável por uma média de 40 mil exames por mês 
e é o maior laboratório de saúde pública do interior da 
Bahia, garantindo atendimento a mais de 70 cidades 
pactuadas à Rede SUS. Em 2010, a unidade recebeu 
o certificado de serviço de excelência do Programa 
Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade Bra-
sileira de Análises Clínicas. 

Também em 2010, Vitória da Conquista recebeu 
o mais importante prêmio nacional da área de saúde. A 
10ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas 
em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças 
selecionou 27 trabalhos dos 500 inscritos. Vitória da 
Conquista foi eleita por um júri popular como a melhor 
experiência no Brasil.

O prêmio é o segundo reconhecimento das pes-
quisas realizadas pelo Centro de Apoio e Atenção à 
Vida (CAAV) Dr. David Capistrano Filho. Em junho de 
2009, o Município recebeu o selo Município-Mundo de 
Boas Práticas de Prevenção, do Ministério da Saúde, 
concorrendo com cidades como São Paulo, Curitiba e 
Florianópolis. Vitória da Conquista foi a única finalista 
da Região Nordeste.

Outro importante passo dado em 2010 pela Pre-
feitura Municipal de Vitória da Conquista foi o início do 
Serviço de Cirurgias e Procedimentos Cardiovascu-
lares na Santa Casa de Misericórdia. Assim, o Muni-
cípio amplia a oferta de serviços na área, garantindo 
a atenção integral aos usuários do Sistema Único de 
Saúde, fortalecendo a interação da atenção básica 
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com a rede de atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar, garantindo também os procedimentos de 
alta complexidade.

A municipalização e o redimensionamento da es-
trutura de saúde, a partir de 1997, não só aumentaram 
o número de atendimentos e melhoraram a qualida-
de dos serviços. A gestão voltada para ações de alta 
complexidade possibilitou o crescimento de clínicas e 
hospitais particulares, que se beneficiaram da gestão 
transparente e da pactuação regional, ampliando o 
fluxo de atendimentos no Município.

Hoje, Vitória da Conquista possui um grande nú-
mero de instituições médicas realizando desde con-
sultas básicas até procedimentos que antes só eram 
possíveis nas capitais, como tratamento de doenças 
do coração e transplantes. Ao todo, são 8 hospitais e 
32 clínicas atendendo pacientes de 76 Municípios da 
Bahia e de Minas Gerais.

Atualmente são realizados em média 2.600 inter-
namentos por mês, ultrapassando 31 mil internamentos 
por ano; os atendimentos ambulatoriais ultrapassam 3 
milhões por ano; apenas de Janeiro a maio de 2010, 
foram quase 1 milhão e 300 mil atendimentos ambu-
latoriais. Os números dão a dimensão da magnitude 
do sistema de saúde do Município.

Sabemos que a magnitude do desafio em relação 
à saúde no País não é pequena. Sabemos do crime 
contra o nosso povo que foi a extinção da CPMF. O 
ex-Ministro Adib Jatene falou, recentemente, em arti-
go, na revista Carta Capital, da importância do Pro-
grama Saúde da Família e dos problemas da saúde 
em geral. E disse que para garantir aquele programa 
e outras medidas só com aporte de recursos “que, se 
não for mobilizado, impede que se fale em prioridade 
para a saúde”.

Conquista, apesar da escassez de recursos, tem 
feito milagres.

E o faz, especialmente na saúde, por conta dos 
compromissos profundos da administração do PT com 
seu povo – na verdade, com todo o povo do sudoeste 
baiano. O Prefeito Guilherme Menezes, que é médi-
co, conhece as dores do povo. E por isso a política 
de saúde de Vitória da Conquista tem se voltado com 
tanto carinho para tornar a saúde um direito de todos 
verdadeiramente.

Último registro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados. Tenho dito, com insistência, que a eleição de 
Dilma Rousseff para a Presidência da República é uma 
espécie de marco civilizatório no País. Tivemos o ine-
ditismo da eleição do primeiro presidente operário em 
2002, reeleito em 2006, e agora o ineditismo da eleição 

de uma mulher. Esse feito, muito provavelmente, só será 
avaliado em sua devida dimensão mais à frente, mas, 
em todo caso, podemos arriscar um pouco e falar do 
quanto ele significa. Lembremos que lamentavelmen-
te nosso adversário na eleição fez de tudo no sentido 
de desqualificar a mulher brasileira – isso mesmo, os 
ataques feitos a Dilma não apenas a atingiam, mas 
agrediam, e profundamente, as mulheres do Brasil. 

A violência e a natureza conservadora, medieval, 
dos ataques não conseguiram demover o povo brasilei-
ro de garantir que o projeto político iniciado em 2003, 
com a posse do Presidente Lula, continuasse. E não 
conseguiram assustar o povo brasileiro, que não temeu 
ser governado por uma mulher. Com a proximidade do 
8 de Março, Dia Internacional da Mulher, cabe lembrar 
isso. Cabe lembrar que agora as mulheres podem tudo 
e vão seguramente ocupar mais e mais espaço no 
cotidiano da vida brasileira e também, esperamos, na 
vida política e cultural. Os primeiros dias do Governo 
da Presidenta Dilma têm evidenciado toda sua capa-
cidade e assustado nossos adversários. Dessa capa-
cidade nós sabíamos de cor. Os nossos adversários 
é que ignoravam, ou fingiam ignorar.

É longa a luta das mulheres brasileiras. Só no 
Império ganharam o direito de chegar à Universida-
de. Só nos anos 30 do século passado ganharam o 
direito de votar. E amargaram ao longo dos séculos 
uma impressionante discriminação e marginalização. 
Não custa lembrar que vivemos quase 400 anos sob 
a escravidão e o que isso significou para as mulheres 
negras. E não podemos dizer, apesar dos inegáveis 
avanços, que ainda não haja discriminação, precon-
ceito e marginalização das mulheres.

São as mulheres que têm os piores empregos, 
especialmente as mulheres negras. São elas as mais 
afetadas pelo desemprego. São afetadas pelas duplas 
jornadas de trabalho. E são vítimas da violência co-
tidiana, violência que se expressa das mais variadas 
maneiras como decorrência de um espírito machista 
ainda não superado entre nós.

E, para pensar de outra maneira, são elas as 
principais responsáveis pela criação e pela educação 
de nossas crianças e adolescentes, e aqui, se há a 
carga da responsabilidade e de trabalho, há, também, 
a esperança. Elas assumem suas responsabilidades 
com amor, carinho, dedicação, e por isso as políticas 
públicas em andamento desde 2003 dão a elas a res-
ponsabilidade principal. A confiança nelas é muito maior, 
especialmente porque nunca abandonam seus filhos.

Está certa a Deputada Luci Choinacki, do nosso 
partido, quando diz que a pobreza e a miséria neste 
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País têm cor e sexo. E que as mulheres, especialmente 
as negras, são as mais empobrecidas. Um país demo-
crático reclama mulheres cada vez mais participativas, 
altivas, com emprego, com qualificação, e em condições 
de dar uma educação digna a seus filhos. O País será 
tanto mais humano e civilizado quanto a liberdade e a 
autonomia das mulheres crescerem. Será tanto mais 
democrático quanto a participação das mulheres cres-
cer. E crescer em todas as áreas, inclusive na política.

É inegável que a mulher vem ocupando espaços. 
É verdade que a capacidade delas vem evidenciando 
que não é mais possível ignorá-las. Mas é inegável, 
também, que ainda há um longo caminho a percorrer 
para que homens e mulheres convivam em condições 
de igualdade. Com Dilma na Presidência, creio que 
caminharemos de modo mais acelerado para que isso 
seja uma realidade. Viva o Dia Internacional da Mulher. 
Vivam as mulheres brasileiras. 

O SR. PRESIDENTE (Manato) – Muito obrigado, 
nobre Deputado.

O SR. SEBASTIÃO BALA ROCHA (PDT – AP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é um prazer 
estar neste plenário numa sessão presidida por V.Exa. 

Sras. e Srs. Deputados, quero mais uma vez tra-
tar da linha de transmissão de energia entre Calçoene 
e Oiapoque. Este assunto é muito importante para o 
Amapá, é prioridade para nós.

Estou hoje na tribuna para fazer uma propos-
ta concreta à ELETRONORTE, que alega não poder 
construir o linhão porque a tensão é até 230 kVA e ela 
só poderia construir acima disso.

Proponho à ELETRONORTE que analise a pos-
sibilidade de elevar essa tensão para vender energia 
para a Guiana Francesa e, quem sabe, para o Suri-
name, haja vista que o Amapá será em breve um dos 
grandes produtores de energia, em face da construção 
de hidrelétricas no Estado e da interligação com o Li-
nhão de Tucuruí. Isso vai viabilizar a banda larga para 
nós, do Amapá, o que é extremamente importante.

(O microfone é desligado.)

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT – BA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, no mês de março, comemora-se o Dia In-
ternacional da Mulher. No entanto, venho a esta tribuna 
dizer que este mês é de luta. 

Na Bahia, durante este período, costumávamos 
ter um grande acampamento onde mulheres do campo 
e da cidade faziam trocas de experiências, afirmavam 
sua luta em busca de terra, cidadania, condições dig-
nas de trabalho e saúde e contra a violência que as 

assola todos os dias devido ao infeliz machismo que 
nossa sociedade ainda cultiva. 

Neste ano, as mulheres camponesas resolveram 
avançar na luta pela reforma agrária. Ontem, mais 
precisamente no Município de Eunápolis, na região 
do extremo sul, as trabalhadoras do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terras, o MST, realizaram 
uma ocupação de terras pertencentes à multinacional 
Veracel.

A ação faz parte da jornada de lutas das mulheres 
do MST em virtude do 8 de Março. As trabalhadoras 
denunciam a ação do agronegócio na região com o 
monocultivo de eucalipto. 

Essa empresa, Sras. e Srs. Deputados, é uma 
das maiores empresas do ramo de papel e celulose 
do mundo. Está instalada em cerca de 205 mil hecta-
res no extremo sul da Bahia, sendo em torno de 96 mil 
hectares só com eucalipto destinado à exportação. A 
questão é que parte dessas terras são devolutas, logo, 
em situação irregular.

As trabalhadoras também alertam a sociedade 
para o uso indiscriminado de agrotóxicos e a violência 
contra as mulheres.

Essas camponesas, com seus instrumentos de 
trabalho, agora plantam milho e feijão, alimentos sem 
agrotóxicos, estes sim necessários para o povo brasi-
leiro. Lembro, Sras. e Srs. Deputados e Deputadas, que 
o Brasil ocupa hoje a triste estatística de ser o maior 
consumidor do mundo desses venenos.

Mas afirmo, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
que a luta do feminismo não é e não pode ser uma 
luta só das mulheres, mas sim uma luta de toda a so-
ciedade. O 8 de Março é, antes de tudo, uma data de 
reflexão contra o preconceito, a discriminação contra 
aquela que é parte essencial do próprio desenvolvi-
mento da sociedade.

Não podemos tolerar que nossas lideranças mu-
lheres sejam penalizadas e criminalizadas por defender 
seu povo, sua forma de viver. 

Dessa forma, as reivindicações das mulheres 
também está representada na luta da cacica Valdeli-
ce, liderança do povo Tupinambá, presa injustamente 
por defender seu território, organizar seu povo para a 
conquista dos direitos que lhe foram negados como 
povo indígena.

Vivemos momento em que temos como maior 
autoridade do país uma mulher, eleita democratica-
mente Presidente da República. Não foi apenas uma 
disputa eleitoral. Mas foi uma disputa que resultou na 
vitória contra os que ainda têm preconceitos contra a 
mulher e tentam colocar em xeque a sua capacidade 
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de administrar e gerir os rumos da sociedade que ela 
representa e de que faz parte. 

Nosso Estado, a Bahia, também tem sua figura 
importante que soma à luta feminista. A senadora Lídice 
da Mata é um exemplo a ser seguido na política, com 
sua bela atuação parlamentar, com a mesma coragem 
e força com que foi Prefeita de Salvador.

Dessa forma, minha homenagem a todas as guer-
reiras do campo e da cidade. Não podemos nos subme-
ter a este modelo capitalista e patriarcal de sociedade, 
concentrador de poder, de terras e de riquezas. Nós, 
homens da classe trabalhadora, não distribuiremos 
flores, mas nos somaremos às mesmas trincheiras na 
busca de um mundo mais justo, igualitário e soberano. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que divulgue este 
pronunciamento pelo programa A Voz do Brasil e pe-
los demais meios da casa. 

Muito obrigado.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, falo na condição de órfão, pois perdi minha 
querida mãe na quarta-feira passada. 

Recebi muitas manifestações de solidariedade 
de vários colegas, de pessoas amigas, de outras que 
apenas se referenciam na minha trajetória pública, às 
quais eu me sinto no dever de agradecer. A solidarie-
dade é um sacramento, um bálsamo, uma prece, uma 
força. A vida é assim, tem seus episódios naturais. 

Tenho colegas nesta Casa que viveram a maior 
dor do mundo, a de perder filhos. Essa perda sempre 
marca a todos nós, e ficamos inseridos na situação hu-
maníssima de alguém que sofre, de alguém que sente.

Agradeço muito a todos as manifestações a mim 
dirigidas. 

Que o meu pronunciamento seja registrado nos 
Anais da Casa.

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todos 
os que assistem a esta sessão ou nela trabalham, nas 
mãos de Deus, que é Pai e Mãe, Jacintha Garcia Du-
arte de Alencar, mais conhecida como Nina, mãe, avó, 
bisavó, amiga de tantos, entregou seu espírito. Foi às 
2h10min de 23 de fevereiro, quarta-feira passada, o 
término terreno de uma caminhada que começou em 
17 de abril de 1914. 

Na casinha dela, em Santa Rosa de Viterbo, São 
Paulo, os relógios continuavam com o horário antigo. 
Atrasei os ponteiros por 60 minutos, e, na madrugada 

indormida, atrasei minha trajetória de vida até onde 
podia recordar: aquela que deu a vida a mim e à mi-
nha irmã, Maria Amélia, e os valores maiores para 
percorrê-la, aparecia o tempo todo como rastro de luz 
para o menino (que, nesta hora, “velho embora, fica 
pequenino feito grão de milho”). 

Sua cama e a cadeira onde ficava costurando, 
lendo, fazendo doces e louvando o bem viver estão 
agora vazias. Fica a imensa ausência emoldurada pela 
saudade. E o esforço da fé reiterada: não se perde a 
vida de quem foi só generosidade, conversão, raiz, 
tronco, folha, flor e frutos. 

Nossa mãe, avó, bisavó, amiga de tantas, pro-
fessora primária, esposa e viúva precoce, que passou 
25 dos seus 97 anos de existência no Rio, está para 
sempre no colo de Deus e de mãos dadas com Maria, 
na grande festa da eternidade. Festa para a qual um 
dia também seremos convidados pelo Todo-Poderoso 
Amor, “que derruba os poderosos de seus tronos e 
eleva os humildes”. 

Agradeço, de coração, em nome de minha família, 
a todas as pessoas que cercaram nossa mãezinha de 
carinho, durante a vida e nesse calvário – em Viterbo, 
no Hospital Ribeirânia, de Ribeirão Preto, em muitos 
cantos do Brasil, nos telefonemas e mensagens de 
conforto que não paravam de chegar. Não há como 
retribuir: solidariedade é sacramento! Só com ela a 
gente cresce na tristeza grande. 

A todos, nossa gratidão. E nosso compromisso de 
praticar a bondade, a ternura, a correção e o desapego 
– valores imorredouros – que nossa mãe nos ensinou. 

Agradeço a atenção.
O SR. MARCON (PT – RS. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, peço para trazer à tona meu 
sentimento de choque, e ao mesmo tempo de revol-
ta, em face do atropelamento de 12 ciclistas, em uma 
rua de Porto Alegre, no anoitecer de sexta-feira. Na 
ocasião, mais de cem integrantes do movimento pa-
cífico Massa Crítica faziam um passeio para estimular 
o uso de bicicletas no trânsito, chamado Movimento 
pelo Trânsito Livre. 

Quanto ao atropelamento, parece não haver dú-
vida: as imagens falam por si. O atropelador disse em 
sua defesa que acelerou o carro porque ficou com 
medo de ser agredido pelos ciclistas, que teriam ba-
tido no carro e quebrado o para-brisa. Disse ainda 
que perdeu o controle emocional porque seu filho de 
15 anos estava muito nervoso com as agressões dos 
ciclistas. E explicou que fugiu sem prestar ajuda por 
medo de ser linchado.
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Primeiro: não é assim para quebrar um para-brisa. 
O próprio atropelador, depois de fraturar ossos e fazer 
voar pessoas, parece que só teve o para-brisa do car-
ro trincado. Segundo: qual é o maior trauma para um 
menino de 15 anos, estar dentro de um carro durante 
uma discussão de trânsito ou ser copiloto de um car-
ro abrindo caminho à força entre a multidão? Terceiro: 
não há o que comentar sobre alguém que foge sem 
prestar socorro.

A nosso ver, trata-se de um crime de atropelamen-
to, que talvez pudesse ser qualificado de tentativa de 
homicídio, com vários agravantes: o atropelamento foi 
pelas costas, sem aviso, sem possibilidade de defesa. 

Já foi pedida à Justiça, pelo Ministério Público, a 
prisão preventiva do atropelador, por ter um perfil vio-
lento e impulsivo e um histórico de infrações graves 
no trânsito e na conduta pessoal.

Se alguns ciclistas discutiram e até danificaram 
o veículo, se a manifestação tinha de ser autorizada, 
isso tudo é secundário: importa que alguém acelerou 
deliberadamente um carro sobre ciclistas e os expôs 
a risco de morte. 

Esse caso deve ser punido exemplarmente pelas 
autoridades competentes, sob pena da impunidade 
para aqueles que se mobilizam para mudanças pela 
fúria dos intolerantes. Nisso nos sensibilizamos aos 
familiares das vítimas. 

Sr. Presidente, na condição de ex-Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Sul, quero prestar minha 
solidariedade e pedir que seja feita justiça. 

Esse cidadão não pode permanecer solto, pois 
representa um perigo para a sociedade. Esperamos, 
realmente, que seja decretada a prisão preventiva. 

Peço que este pronunciamento seja divulgado 
pelos meios de comunicação da Casa. 

É isso, Sr. Presidente.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (Bloco/PCdoB – 

AC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, tenho em mãos a decisão da Justiça 
Federal do Acre que cancelou o vestibular do nosso 
Estado. Devo dizer que é preocupante uma decisão 
como essa. 

Primeiro, há de se reconhecer aqui a total irres-
ponsabilidade da Universidade Federal do Acre no tra-
tamento dispensado a jovens estudantes que estavam 
buscando uma oportunidade de vida. Mas penso que 
a forma que a Justiça Federal buscou para reparar um 
erro foi também uma grande injustiça para com mais 
de 2 mil estudantes. 

Espero, ainda, que a universidade, a Justiça Fe-
deral e a Assembleia Legislativa, por iniciativa do De-
putado Moisés Diniz, que já está se mexendo – aliado 

aos estudantes, que também podem ser prejudicados 
pela referida decisão –, possam encontrar uma saída. 
Eu não acredito, de forma alguma, em reparar uma 
injustiça cometendo uma segunda injustiça. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. GLAUBER BRAGA (Bloco/PSB-RJ. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governo Federal, 
através do Ministério da Integração Nacional, disponi-
bilizou, pela via do BNDES, 400 milhões de reais para 
os Municípios da região serrana do Estado do Rio de 
Janeiro atingidos por enchentes.

Sobre o assunto, venho aqui fazer o seguinte ape-
lo: na próxima sexta-feira, haverá uma reunião com os 
bancos operadores, que estão criando uma série de 
dificuldades quanto à disponibilização dos recursos. 

Para se ter uma ideia, para o Município de Nova 
Friburgo, até agora, pelo último balanço dado no dia 
de ontem, houve a liberação de 3 milhões de reais. 

Precisamos, neste momento, da sensibilidade 
dos bancos operadores dessa linha de crédito. O re-
erguimento da economia dos Municípios da região 
serrana depende de uma atividade que não é exclusi-
vamente lucrativa para os bancos no que diz respeito 
à liberação desse crédito, mas é lucrativa, sim, a partir 
do momento em que vai restabelecer a economia de 
toda uma região. 

Fica o nosso apelo para os bancos operadores.

O Sr. Manato, 2º Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pela Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidenta, quero registrar, com muito 
pesar, o assassinato do militante Sebastião Bezerra 
da Silva, no Tocantins. 

Ele pertencia ao Movimento Nacional de Direitos 
Humanos e foi barbaramente assassinado, depois de 
ser torturado. 

Gostaria que a matéria sobre o assunto publica-
da no jornal Folha de S.Paulo fosse registrada nos 
Anais da Casa, assim como a nota de pesar emitida 
pela coordenação nacional do Movimento Nacional de 
Direitos Humanos.

Também registro, Sra. Presidenta, matéria do Jor-
nal do Commercio de Pernambuco segundo a qual 
houve uma remessa da CHESF para a ELETROBRAS 
do lucro de 764 milhões de reais obtidos em 2009.

Vemos mais uma vez o desrespeito com a nos-
sa CHESF.

MATÉRIAS E NOTA A QUE SE REFERE 
O ORADOR
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O SR. WELITON PRADO (PT – MG. Sem revisão 
do orador.) – Gostaria de saudar a todos e a todas e 
dizer que ontem estive nas cidades de Juiz de Fora 
e do Rio de Janeiro, ouvindo depoimentos e fazendo 
levantamentos relativos ao DPVAT. 

Quero registrar como ficamos estarrecidos. É im-
pressionante o que vimos em Juiz de Fora. Realmente, 
há uma grande máfia, comandada inclusive por escri-
tórios de advogados, gatunos que metem a mão no 
dinheiro do povo. As indenizações são liberadas, mas 
eles não as transferem para as pessoas que realmente 
precisam recebê-las.

Por isso é tão importante realizarmos nesta Casa 
uma CPI sobre o DPVAT.

Demos continuidade ao processo de investigação 
no Rio de Janeiro. É um vespeiro danado. A irregula-
ridade, realmente, é muito grande.

Vamos visitar todos os Estados da Federação e 
compartilhar todos esses estudos com o conjunto dos 
Deputados desta Casa.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De-
putados, o Município cearense de General Sampaio 
festeja, hoje, o 54º aniversário de emancipação polí-
tica, em meio a expressiva programação, que terá no 
comando a Prefeita Eliene Leite Brasileiro, que, ali, 
empreende administração profícua, assinalada por 
notáveis realizações, voltadas para o progresso e de-
senvolvimento daquela importante comuna.

Como Presidente da APRECE, a Chefe do Exe-
cutivo da referenciada urbe tem obtido dos Governos 
Federal e Estadual obras significativas, que evidenciam 
a sua ação dinâmica, assim reconhecida até mesmo 
por seus adversários políticos mais extremados.

Uma das importantes iniciativas, que contou com 
o decidido apoio do Governador Cid Ferreira Gomes, foi 
a construção da estrada pavimentada ligando aquela 
cidade a Paramoti, que, hoje à noite, será formalmente 
inaugurada, sob aplausos das respectivas populações, 
favorecidas pela visão do atual titular do Executivo Es-
tadual, no contexto de arrojadas realizações.

Tendo obtido, ali, significativa votação para retor-
nar a este Plenário, não poderia deixar de registrar um 
evento de magnitude inquestionável, que contribuirá 
para acelerar o crescimento econômico e o bem-estar 
social daquela região.

Desta tribuna saúdo a Prefeita Eliene, os Verea-
dores, o ex-Prefeito Acinésio Bezerra e as lideranças 
políticas e empresariais, predispondo-me a colaborar 
com todos os projetos que estejam direcionados para 
o interesse coletivo.

Da mesma forma congratulo-me com Cid Gomes 
pela interligação asfáltica de responsabilidade de sua 

proficiente gestão, considerada modelar para as demais 
Unidades da Federação brasileira, a ponto de garantir-
-lhe tranquila reeleição no pleito de outubro passado.

É a homenagem que presto, simultaneamente, 
a General Sampaio, pelos 54 anos, e ao Município de 
Paramoti, que será favorecido pela referida estrada.

Muito obrigado.
O SR. ARTUR BRUNO (PT – CE. Sem revisão 

do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, ontem, o Governo do Estado do Ceará anunciou 
o resultado fiscal de 2010. 

Registro a satisfação dos cearenses ao saberem 
que o Estado foi o quarto mais bem colocado no re-
sultado fiscal, com 3 bilhões de investimento em 2010. 
Melhor do que o Ceará, somente São Paulo, o Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. 

O Ceará, que tem o décimo PIB do Brasil, coloca-
-se hoje no quarto lugar no resultado fiscal, com grande 
grau de investimento em todas as áreas. Isso é motivo 
de satisfação para o povo cearense.

Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, uma celebração no Município de Orleans, 
Santa Catarina, lotou a Igreja Matriz Santa Otília na 
despedida de Padre Lino semana passada.

A missa contou com um grande número de fiéis 
que foram celebrar e despedir-se do Pároco Padre Lino 
Brunel, que vai trabalhar na Coordenação Diocesana 
da Pastoral de Tubarão, Santa Catarina.

A celebração teve também a participação do Pa-
dre Cornélio. Contou com muitos momentos especiais 
e emocionantes, com canções, orações e homenagens 
para demonstrar um pouco da gratidão da comunidade 
cristã de Orleans por 18 anos de trabalho e dedicação 
do pároco à frente da igreja.

Um dos vários banners exibidos nessa homena-
gem foi o da Rádio FM Luz e Vida, com 20 anos de 
tradição no Município. 

Ao falar sobre sua trajetória, o Padre salientou a 
presença de vários jovens e crianças na missa e falou 
de sua alegria ao trabalhar na comunidade.

O trabalho com violeiros, pastorais, comunida-
des, entidades e sociedade em geral foi lembrado com 
muita emoção por todos.

Para o lugar do religioso foi empossado na Santa 
Missa do último domingo o Padre Elias Della Giustina, 
natural da Comunidade de Rio das Furnas, Município 
de Orleans, Paróquia de Braço do Norte. Padre Elias 
atuou na coordenação de pastoral da diocese, traba-
lhou como coordenador de pastoral da CNBB em Flo-
rianópolis e Brasília.
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Desejo muito sucesso para o Padre Lino Brunel, 
em sua nova caminhada, e para o Padre Elias Della 
Giustina, novo padre da Matriz Santa Otília.

Encerro parabenizando o Prefeito Municipal de Or-
leans, os Vereadores e os demais cidadãos de Orleans.

Passo a outro assunto, Sra. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados. Trata-se da conquista do título do pri-
meiro turno do Campeonato Catarinense pelo Criciúma 
Esporte Clube no último final de semana.

O Tigre conquistou o título do turno do Campeo-
nato Catarinense, levantando a Taça Polícia Rodoviária 
Federal – 50 anos. Em partida na tarde desse domingo 
(27/2), os comandados de Guilherme Macuglia vence-
ram o Figueirense por 1x0, em Florianópolis, na casa 
do adversário, e garantiram a vaga na grande final do 
Campeonato Catarinense e também o ingresso para 
a Copa do Brasil de 2012. Quando efetivamente pre-
cisou, o Criciúma conquistou a primeira vitória fora de 
casa, no estádio Orlando Scarpelli.

No ano em que comemora 20 anos de sua con-
quista mais lembrada, a Copa do Brasil de 1991, ten-
do como Presidente o Sr. Moacir Fernandes, o time 
de Criciúma carimbou seu passaporte para a compe-
tição em 2012. E, claro, está na final do Campeonato 
Catarinense.

Os dois campeonatos marcam a história do clube, 
mas há muito tempo não passavam tão perto do Está-
dio Heriberto Hülse. Para virar essa página, o que foi 
planejado pelo técnico Guilherme Macuglia e o grupo 
de atletas nos últimos dias se concretizou.

Diante de uma maioria alvinegra, o Criciúma não 
se intimidou, venceu, levou a taça e a vaga na final de 
2011 e na Copa do Brasil.

Importante falar sobre o esporte nesta tribuna, 
pelo reconhecimento de jovens atletas, futuros joga-
dores de seleções renomadas.

Cumprimento o Sr. Antenor Angeloni, Diretor-Pre-
sidente do Criciúma Esporte Clube; o Prefeito Clésio 
Salvaro; e todos os torcedores, como este Deputado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MANATO (PDT – ES. Sem revisão do ora-

dor.) – Sra. Presidenta, gostaria de registrar que hoje 
está aqui em Brasília o Governador do nosso Estado, 
Renato Casagrande. Ele aqui cá veio para cumprir in-
tensa agenda junto com a bancada.

Já estivemos com a Ministra do Planejamento e 
com o Ministro Mário Negromonte, apresentando um 
projeto de mobilidade urbana que contempla toda a 
região da grande Vitória.

O Espírito Santo é o primeiro Estado no pacto de 
mobilidade que já tem um projeto pronto, um projeto 
básico; aliás, em um trecho no Município da Serra a 
obra já está acontecendo. 

Trata-se de um projeto que vai mudar a qualida-
de de vida no Espírito Santo, em razão da melhoria 
no transporte coletivo. 

Por isso, registro a presença do Governador.
Tenho certeza de que com o apoio da bancada 

e do Governador vamos conseguir os recursos para 
esse projeto, orçado em 650 milhões, o qual em muito 
ajudará o nosso Estado.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. SANDRO ALEX (Bloco/PPS – PR. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidente, na última sema-
na, registramos na Casa a ocorrência de alterações 
no Programa Minha Casa, Minha Vida. A Caixa Eco-
nômica mudou regras, prejudicando as famílias mais 
humildes do Brasil.

Pois bem, nos últimos dias, o Governo anunciou 
que voltou atrás e dará um prazo maior para que entre 
em vigor a regra de liberar o financiamento apenas para 
casas com total infraestrutura, em ruas com pavimen-
tação asfáltica, exigência que vai contra os interesses 
das famílias mais humildes que buscam ascensão. 

Isso demonstra a força desta Casa em fiscalizar 
o Governo e ajudá-lo a tomar boas atitudes. 

Então, registro na Casa que o prazo será es-
tendido.

Quero dizer ainda que na sessão de hoje apre-
sentarei pesquisa a respeito de reforma política, Sra. 
Presidente, propostas que colocaremos na Comissão 
da reforma.

Fiz no Estado do Paraná, em Curitiba, pesquisa 
que mostra, primeiramente, que 83% da população 
desconhecem que está em estudo uma proposta para 
mudança da forma como são feitas as eleições no Brasil. 

A pesquisa é completa, e logo mais a destacarei 
na tribuna.

Muito obrigado.
O SR. SILAS CÂMARA (PSC – AM. Sem revisão 

do orador.) – Sra. Presidenta, primeiramente, quero 
parabenizá-la pelo transcurso do Dia Internacional da 
Mulher. Em sessão solene realizada por esta Casa, 
pelo Congresso Nacional, mulheres brasileiras foram 
homenageadas.

Nas homenagens à mulher, também me sinto 
plenamente homenageado, porque, obviamente, te-
nho a minha mãe querida, que já foi para o céu, mas 
que nos deixou toda uma herança construída ao longo 
da formação da nossa família. E seria de minha par-
te pouco agradecido se não registrasse isto, mesmo 
sendo em memória.

Sras. e Srs. Deputados, uma das melhores no-
tícias que tivemos nos últimos anos é a redução da 
desigualdade de renda no Brasil. Também muito favo-
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rável é a informação de que tal redução tem ocorrido 
de maneira ampla e rápida.

Recentemente, revista de ampla circulação nacio-
nal trouxe matéria sobre a emergência das chamadas 
classes C, D e E e as implicações desse fato sobre 
a economia e a sociedade brasileiras. Na economia, 
significa maior capacidade de consumo e melhoria da 
qualidade dos produtos, pois mais pessoas tornam-se 
mais exigentes. Significa também – e isto no Brasil é 
essencial – que as oportunidades de ganho de renda 
começam a se espraiar pelo interior do País.

Não mais podemos conviver com os grandes e 
caríssimos congestionamentos das grandes cidades, 
das quais São Paulo, infelizmente, é exemplo doloro-
so. São custosos, esses congestionamentos, por que 
representam perda de tempo, elevação do nível de 
irritação das pessoas e, em última instância, desem-
bolsos efetivos de dinheiro, para as pessoas e para os 
governos. A redução desses custos, nobres colegas, é 
apenas um dos muitos ganhos econômicos decorren-
tes dos programas sociais hoje implementados pelo 
governo do Presidente Lula, que tantos benefícios 
trouxe ao Brasil.

Ao espalhar renda pelo interior do País, os pro-
gramas sociais do Governo evitam que as famílias 
migrem em direção aos grandes centros; evitam, re-
duzem, pois, os congestionamentos das grandes cida-
des; reduzem, também, os custos de investimentos na 
infra-estrutura necessária para absorver a crescente 
população urbana. São outros benefícios decorrentes 
dos mesmos programas.

O Programa Bolsa Família injetou na economia 
dos Municípios brasileiros recursos da ordem de R$7,5 
bilhões. Isso significa que as famílias beneficiadas 
passaram a dispor de uma renda 21% superior, ex-
clusivamente graças a esse programa. Essas famílias, 
Sra. Presidenta, evidentemente gastaram essa renda 
adicional, e esse gasto movimentou o comércio local 
e a indústria nacional.

Estudos do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome mostram como a população bene-
ficiária gasta a renda que recebe do programa: 87% 
das famílias informam usar a renda para adquirir mais 
alimentos e, como a pesquisa permitia mais de uma 
resposta, 42% informava gastar em material escolar, 
37% em vestuário e 32% em remédios.

A importância desses dados é enorme. Famílias 
mais bem alimentadas produzem mais, adoecem menos 
e, portanto, custam menos aos sistemas de saúde e 
de segurança pública. Mais importante, porém, famílias 
que alimentam bem os seus filhos e, além disso, os 
enviam para a escola – com material escolar adquirido 
com a renda recebida –, são famílias que investem no 

capital intelectual dos nossos futuros habitantes, são 
famílias que contribuem para o futuro do Brasil. 

Nobres colegas, será que há ainda, nesta Casa, 
alguém que se arrisque a dizer que este é um progra-
ma “assistencialista”, que representa apenas custos e 
que não contribui para a economia nacional? Se há, 
desafio-o a se debruçar sobre esses números, porque, 
em assim fazendo, perceberá a enorme relevância 
econômica desses programas.

Sem sombra de dúvida, não estou aqui para di-
zer que os programas sociais são bons porque têm 
impacto econômico; eles são bons pela sua nature-
za, porque colocam recursos nas mãos de quem não 
os tinha, lá na periferia, nas regiões mais recônditas 
deste País continental; porque retiram da pobreza mi-
lhões de pessoas, e por muitas outras razões. Esses 
programas, Sras. e Srs. Deputados, são ainda muito 
mais que isso: são alavancas para promover o cresci-
mento da economia brasileira.

Grandes empresários nacionais já reconhece-
ram que a retomada do crescimento da economia pá-
tria começou, há poucos anos, a partir das menores 
cidades: foram as compras no pequeno armazém do 
interior do Nordeste, foram as compras nas pequenas 
lojas nas barrancas dos rios da Amazônia, foram as 
famílias dessas regiões e de todo o interior brasileiro 
que recolocaram em movimento as rodas do progres-
so econômico.

Assim, caros colegas Parlamentares, fica a lição 
que muitos gostariam que jamais fosse aprendida: é in-
vestindo nos mais necessitados, é dando oportunidades 
a essas pessoas que o verdadeiro desenvolvimento, 
que é aquele pautado na justiça social, se processa.

Antes de terminar estas breves palavras, cujo 
objetivo primordial é exatamente demonstrar a grande 
alavanca representada pelos programas sociais que o 
Presidente Lula soube implementar, gostaria de mos-
trar ainda alguns outros números.

No ano de 2006, os benefícios pagos a idosos, a 
deficientes e aos com direito à renda mensal vitalícia 
alcançaram 2,9 milhões de pessoas – 5,3% a mais que 
no ano anterior – e totalizaram R$9,7 bilhões. Por seu 
turno, o Bolsa Família, cujos recursos já menciona-
mos, beneficiou diretamente 45 milhões de brasileiros.

Quanto menor a desigualdade no País, menor 
a necessidade de ações mitigadoras das mazelas da 
desproteção social. O Presidente Lula herdou uma na-
ção que se caracterizava pela extrema desigualdade 
na distribuição da renda. Infelizmente, ainda é assim, 
pois, embora ele tenha feito muito, ainda há muito a 
fazer. A sua alta popularidade é fruto do reconhecimen-
to do povo pelos benefícios recebidos. Agora, com os 
números cada vez mais evidentes sobre o crescimen-
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to da nossa economia, acreditamos que também os 
empresários verão que a linha adotada, de intensos 
investimentos sociais diretamente na população mais 
necessitada, é o caminho para a construção do Brasil 
próspero e justo com que todos sonhamos.

Muito obrigado.
O SR. CELSO MALDANER (PMDB – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidenta, Sras. e 
Srs. Deputados, a COOPERCAMPOS – Cooperativa 
Regional Agropecuária de Campos Novos abre hoje 
a Décima Sexta Edição do Dia de Campo. O alvo do 
16º Dia de Campo COOPERCAMPOS é a difusão de 
tecnologia.

Ao todo são 130 stands no campo demonstrativo 
no evento que é referência no agronegócio brasileiro. 
Em 2010, mais de 10 mil pessoas percorreram stands 
e vitrines no campo demonstrativo, e para este ano a 
organização do evento tecnológico busca atrair um 
público superior ao do ano passado.

Com novidades no setor de pastagens, demons-
trações de lançamentos de híbridos, variedades em 
soja com tecnologia de ponta e apresentação de toda 
a genética disponível para a suinocultura e nutrição 
animal, o 16º Dia de Campo COOPERCAMPOS tra-
rá, nos três dias de evento, de hoje até quinta-feira, 
lançamentos em máquinas e implementos agrícolas 
e expositores de carros que a cada ano atraem os 
agricultores que desejam também conforto para se 
deslocarem no dia a dia.

Na condição de Parlamentar engajado na Frente 
Parlamentar da Agricultura e com o mandato focado 
especialmente no setor, conquistamos junto ao Minis-
tério da Agricultura recursos para auxiliar a realização 
do evento. Nosso agradecimento, pois, ao Ministério e 
ao Ministro Wagner Rossi. 

Nesta semana ocorre a 6ª edição do Dia de Cam-
po COPERIO em Catanduvas. Cerca de 70 empresas 
estarão demonstrando novidades em cereais, suino-
cultura, bovinocultura de leite, defensivos, máquinas 
e implementos agrícolas. Lá o agricultor vai encontrar, 
por exemplo, novas variedades de soja com plantas de 
menor porte, que evitam o acamamento.

No milho, entre as novidades estão produtos re-
sistentes a pragas e também defensivos como o glifo-
sato. Tanto no âmbito da soja quanto do milho serão 
apresentadas novidades em transgênicos. Já no setor 
de insumos surgem produtos mais modernos que apre-
sentam excelentes resultados com menos quantida-
de utilizada, fator que gera menor impacto ambiental.

Na suinocultura, destaque para novas genéticas 
e também para a Central de Inseminação de Genes, 
resultado de uma parceria entre a Aurora e as coope-
rativas. Resultados zootécnicos, tanto da suinocultu-

ra como da bovinocultura de leite da COPERIO serão 
apresentados. Bovinos oriundos do campo de Recria 
da COPERIO estarão sendo comercializados. No se-
tor de bovinocultura será feita a distribuição gratuita 
de mudas de pastagens.

Tradicionalmente, a COPERIO apresenta no Dia 
de Campo o trabalho artesanal do Projeto Mãos, Mu-
lheres e Arte, uma iniciativa da COPERIO em parceria 
com a PETROBRAS, que reúne mulheres agricultoras.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. MÁRCIO MACÊDO (PT – SE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De-
putados, este ano o Dia da Mulher, que se comemora 
no dia 8 de março, cairá numa terça-feira de Carnaval. 
Certamente, esta feliz coincidência ocorre, em especial 
este ano, porque no Brasil homens e mulheres devem 
comemorar a primeira vez, na história da República do 
Brasil, que uma mulher assume a Presidência do Go-
verno Federal. Este fato histórico é resultado da luta 
pela igualdade de gênero, demonstrando que esta deve 
permear todas as dimensões da convivência humana, 
seja a familiar, seja a profissional, seja a política, seja 
a cultural. É digno de nota que, enquanto no Governo 
FHC houve 94 nomeações para os Ministérios, ape-
nas duas mulheres ocuparam cargo de Ministras. Já 
no Governo Lula, das 100 nomeações ministeriais 11 
foi de mulheres, e, no Governo Dilma, dos 37 Ministé-
rios, temos 9 Ministras. 

Enalteço ainda que na Câmara dos Deputados, 
pela primeira vez, foi eleita uma mulher para a Vice-
-Presidência da Casa, a Deputada Rose de Freitas, 
enquanto o Senado Federal pela segunda vez tem a 
honra de ter uma mulher a ocupar sua Vice-Presidência, 
desta vez a Senadora Marta Suplicy.

Sinto orgulho do Partido dos Trabalhadores por 
ter rompido com tabus históricos, elegendo para a 
Presidência do País um operário e, agora, uma mu-
lher. Certamente, ambos representam as presidências 
do Brasil mais comprometidas com a erradicação da 
miséria, através de uma política de desenvolvimento 
sustentável. A desigualdade social ainda é uma chaga 
que assola o País e que encontra intensificação nas 
questões de gênero, racial e até de origem, como as 
mulheres nordestinas. Debelar a violência domésti-
ca, o assédio sexual no trabalho e as dificuldades de 
acesso da mulher à educação e ao mercado de traba-
lho são compromissos do Governo Dilma e do Partido 
dos Trabalhadores.

Desta forma, não poderia deixar de enaltecer as 
mulheres, elogiando-as na pessoa da nossa Presiden-
ta, que, com sua trajetória de luta política e gestora 
pública, inspira hoje toda uma nação de brasileiras e 
brasileiros, com sua coragem e competência, e com 
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a esperança de construção de uma igualdade efetiva 
de gênero.

Neste sentido, homenageio as mulheres sergi-
panas que tanto contribuíram para a reversão desta 
dura realidade, construindo um novo cenário para as 
meninas das gerações presentes e futuras. A exemplo 
da Profa. Etelvina Amália de Siqueira, abolicionista de 
primeira hora, a médica Ítala de Oliveira, que exerceu 
seu ofício junto a comunidades periféricas, às pesqui-
sadoras Maria Thetis Nunes e Beatriz Góes Dantas, 
fundadoras da Universidade Federal de Sergipe, a Pro-
fa. Ofenísia Soares Freire, que abrilhantou com louvor 
a Academia Sergipana de Letras, e a Profa. Teresinha 
Oliva, atual Diretora do Museu do Homem Sergipano.

Queria também homenagear minhas companhei-
ras do Partido dos Trabalhadores do Estado de Sergipe, 
como as companheiras Maria Teles, Neusinha Nunes 
Malheiros e Isabel Ladeira, exemplos de aguerrida mi-
litância política e social. Homenageio também as De-
putadas Estaduais pelo PT – Conceição Vieira e Ana 
Lúcia Menezes, as duas primeiras mulheres petistas 
a ocuparem o Parlamento estadual sergipano. 

Registro ainda que, em breve, o Governador Déda 
irá criar, pela primeira vez na história de Sergipe, uma 
Secretaria de Estado da Mulher, para fortalecer a po-
lítica pública de gênero no Estado. 

Ressalto que no Governo de Sergipe temos a 
presença de Eloísa Galdino e Eliane Aquino, respec-
tivamente Secretárias de Estado da Cultura e da In-
clusão, Assistência e Desenvolvimento Social, ambas 
com elogiosas atuações. Minha especial homenagem 
às mulheres do movimento social, como Lourdinha do 
Lamarão, Isabel Canjirana, ambas líderes do Movimen-
to Popular e que lutam em prol da moradia popular, 
da saúde das mulheres, enfim do empoderamento da 
agenda de gênero. 

Presto minha homenagem também às servidoras 
da Câmara, em especial as taquígrafas do plenário, que, 
com seu especial zelo, registram os pronunciamentos 
desta Casa. Congratulações também às assessoras do 
meu gabinete em Brasília e em Sergipe e às militantes 
do meu partido; e, por fim, às mulheres essenciais à 
minha vida, como minha mãe, Maria Costa Macêdo, 
minha esposa, Karina Marx, e minhas filhas Ana e Ma-
riana, que tanto me inspiram e contribuem em minha 
trajetória, tanto como ser humano, como acadêmico, 
militante político, gestor público e, agora, Parlamentar. 

Parabenizo e agradeço às mulheres, principal-
mente as brasileiras, em seu exemplo diário de cora-
gem, perseverança e afetividade!

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nós 
agradecemos a homenagem de V.Exa.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB – SP. Sem re-
visão do orador.) – Sra. Presidenta, Deputada Rose 
de Freitas, Sras. e Srs. Deputados, tivemos a honra 
de participar, pela manhã, da sessão do Congresso 
Nacional que prestou homenagem às mulheres, tendo 
em vista o Dia Internacional da Mulher, comemorado 
em 8 de março. Participei dessa solenidade em com-
panhia da minha esposa, Maria Elza.

Quero registrar que São José do Rio Preto, em 
São Paulo, é o único Município brasileiro a contar com 
uma Secretaria Especial de Direitos e Políticas para 
Mulheres. Essa conquista surgiu da coordenadoria e 
do movimento de mulheres, vinculados ao gabinete da 
vice-prefeitura, quando do meu mandato como Prefeito 
daquela cidade, entre 2001 e 2008. Criada em março 
de 2005, essa Pasta tem como foco coordenar políticas 
promotoras da igualdade de oportunidade, por meio 
de ações afirmativas.

Um dos incentivos para a criação dessa Secretaria 
foi o Prêmio Internacional, promovido pela Organização 
das Nações Unidas, que o Município recebeu em 2003 
pelas “Ações Afirmativas Promotoras da Participação 
das Mulheres no Poder Local”. O prêmio foi em reco-
nhecimento pelo tanto que aquele governo municipal 
trabalhou por uma cidade democrática. Desde 2001, 
o movimento de mulheres, com o apoio daquela ad-
ministração, elaborou e implantou projetos em busca 
de políticas promotoras da igualdade. 

Como resultado da premiação, a cidade foi con-
vidada a participar de eventos em Quito (Equador) e 
Rosário (Argentina). Ainda em 2003, o Município assi-
nou a Declaração de Quito, pelo qual autoridades de 
vários países da América Latina e Caribe se compro-
meteram com a implantação de políticas igualitárias 
para homens e mulheres.

Neste momento, Sra. Presidenta, quero homena-
gear nossas Parlamentares, enfim, todas as mulheres, 
e solicitar a V.Exa. que se dê publicidade ao pronun-
ciamento que ora faço. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Agra-

deço a V.Exa., Deputado Edinho Araújo, em nome de 
todas as Parlamentares. 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO (PSDB – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Deputada 
Rose de Freitas, quero fazer uma breve comunicação. 

No último domingo, estive em Franco da Rocha, 
interior do Estado de São Paulo, para prestigiar a no-
meação de Felipe Lima para o cargo de Presidente 
da Juventude do PSDB daquela cidade. Quero esten-
der os cumprimentos a todos os jovens que naquela 
oportunidade tiveram a chance de manifestar seu in-
teresse pelo desenvolvimento do Estado de São Pau-
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lo, especialmente da região de Franco da Rocha, que 
tem como cidades circunvizinhas Francisco Morato, 
Caieiras e Jundiaí, de onde venho, localidade que re-
presento e pela qual tenho orgulho de participar da 
atividade política. 

Portanto, quero deixar expresso o meu reconhe-
cimento do grande trabalho desenvolvido pelo jovem 
Felipe Lima até sua ascensão ao cargo de Presidente 
da Juventude do PSDB de Franco da Rocha. 

Muito obrigado, Sra. Presidenta, Deputada Rose 
de Freitas.

O SR. ÁTILA LINS (PMDB – AM. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
registro que esteve em Manaus ontem o Sr. Ministro 
do Esporte, Orlando Silva, que, em companhia do 
Governador Omar Aziz, visitou as obras da Arena da 
Amazônia, que vai substituir o Estádio Vivaldo Lima 
nos jogos da Copa do Mundo de 2014.

Como todos sabem, Manaus foi escolhida como 
uma das subsedes da Copa do Mundo. Então, o Go-
verno está fazendo muitos investimentos na área do 
novo estádio e, também, na questão do transporte, 
para facilitar o trânsito dos turistas e de todos aqueles 
que vão assistir aos jogos em Manaus.

O Ministro ficou muito satisfeito com o anda-
mento das obras. Isso significa ponto positivo para o 
Governador Omar Aziz, com toda a sua equipe, que 
está gerenciando as obras necessárias para a Copa 
do Mundo em Manaus.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – 
SP. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. 
e Srs. Deputados, quero registrar o almoço realizado 
pela ADS Sindical, dos auditores fiscais de São Paulo, 
em cumprimento pelo novo mandato, e agradecer ao 
Rubens Nacano, ao Fuks e à Ecleia por aquela recep-
ção extremamente importante,

Aproveito para registrar a inauguração de mais 
uma Vara Federal Criminal em Campinas, fruto de um 
projeto que votamos aqui no Congresso. Quero cum-
primentar o Dr. Roberto Haddad, Presidente e Desem-
bargador do TRF 3, e o Dr. Carlos Alberto Louvera, 
Diretor do Fórum, pelo importante trabalho que tem 
sido feito pela interiorização da Justiça de São Paulo.

Lembro à Receita Federal que nem todo mundo 
tem computador, nem todo mundo tem Internet. Cobro 
a ela que aquele que não puder utilizar esses meios 
possa fazer a declaração em papel. Ela não pode achar 
que ninguém tem esse direito. Se não quiser abrir a 
oportunidade de fazer em papel, que nas agências da 
Receita Federal alguém possa recepcionar a pessoa 
sobre declaração por Internet. É um absurdo querer 
deixar tantos excluídos fora dessa obrigação! É lamen-
tável o que a Receita Federal está fazendo.

Também lamento que a Presidenta Dilma Rous-
seff tenha dito que não vai pagar os aposentados dife-
rentemente do teto, como já foi decidido pelo Supremo 
Tribunal Federal.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, em novembro passado, a Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos condenou o Brasil 
pelo desaparecimento de 62 pessoas na Guerrilha do 
Araguaia, entre os anos de 1972 e 1975, no chamado 
Caso Gomes Lund e outros, apresentado em 1995 pelo 
Centro pela Justiça e Direito Internacional (CEJIL), 
pela Human Rights Watch/Americas e por familiares 
de pessoas desaparecidas. A sentença, histórica, al-
tera o pacto político de apagamento da história e de 
esquecimento do terrorismo de Estado, que nosso 
país ainda não enfrentou devidamente, ao contrário 
dos nossos irmãos latino-americanos.

Por unanimidade, a Corte Interamericana de-
terminou que o Estado brasileiro identifique e puna 
os responsáveis pelas mortes e que realize todos os 
esforços para encontrar ossadas dos combatentes e 
promova um ato público de reconhecimento de respon-
sabilidade internacional. Segundo o Tribunal, a Lei de 
Anistia não pode ser usada para impedir a investiga-
ção deste e de outros casos de graves violações de 
direitos humanos praticadas durante a ditadura militar, 
independentemente da recente decisão do Supremo 
Tribunal Federal. 

Em sua decisão, com base no Direito Internacional 
e em sua jurisprudência constante, a Corte Interame-
ricana concluiu que as disposições da Lei de Anistia 
que impedem a investigação e sanção de graves vio-
lações de direitos humanos são incompatíveis com a 
Convenção Americana e carecem de efeitos jurídicos, 
razão pela qual não podem continuar representando 
um obstáculo para a investigação dos fatos do caso, 
nem para a identificação e punição dos responsáveis. 

Na última semana, organizações defensoras de 
direitos humanos se manifestaram diante da Presi-
dência da República, do Supremo Tribunal Federal, do 
Procuradoria-Geral da República e deste Congresso 
Nacional, lembrando-nos de que o Brasil é volunta-
riamente signatário da Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos, que respalda a decisão da Corte, 
e que, portanto, deve cumpri-la integralmente. 

Ao reconhecer a competência da Corte, somos 
obrigados a respeitar e tornar efetivas suas decisões 
acerca das denúncias formuladas contra o país. Por-
tanto, Sra. Presidenta, desta tribuna, como ex-preso 
político que viveu de perto as consequências da política 
de repressão implantada no País contra aqueles que 
defendiam a democracia, recebo e reforço este pleito. 
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Não podemos nos eximir desta sentença, ale-
gando uma eventual possibilidade de rediscussão ou 
revalidação interna de seu valor. Como afirmaram as 
organizações, a jurisdição da Corte Interamericana 
para decidir sobre violações aos direitos humanos 
ocorridas no Brasil é indiscutível. Nos casos envolven-
do homicídios e desaparecimentos forçados pratica-
dos pela ditadura militar, a obrigação se mostra ainda 
maior, pois são crimes de lesa-humanidade. O eventual 
descumprimento das determinações da Corte repre-
sentará um retrocesso sem precedentes na evolução 
dos direitos humanos no Brasil. Seremos incluídos no 
rol daqueles que desrespeitam a autoridade da Corte 
e para quem os direitos humanos são garantidos na 
medida de interesses privados o corporativos.

É importante lembrar ainda que a Corte Intera-
mericana condenou o Brasil pela violação do direito 
à integridade pessoal de determinados familiares das 
vítimas, em razão do sofrimento ocasionado pela falta 
de investigações efetivas para o esclarecimento dos 
fatos, e pela violação do direito à informação estabe-
lecido na Convenção Americana, devido à “negativa 
de dar acesso aos arquivos em poder do Estado com 
informação sobre esses fatos”. 

Ou seja, o Brasil deve continuar a sistematizar e 
publicar todas as informações encontradas nos arqui-
vos militares, e deve tirar do papel e finalmente instituir 
a Comissão Nacional da Verdade, prevista no Plano 
Nacional de Direitos Humanos III, que tantos ataques 
sofreu dos setores mais conservadores e reacionários 
de nossa sociedade. A negação do direito à verdade e à 
memória envergonha a história do nosso País e segue 
um dos principais obstáculos para a concretização do 
processo de redemocratização do Brasil.

Já passou da hora de virarmos essa página com 
dignidade, de punirmos os perpetradores de torturas, 
homicídios, desaparecimentos forçados e demais cri-
mes contra a humanidade, de identificarmos e entre-
garmos os restos mortais dos desaparecidos aos fami-
liares. Esta é uma dívida que o Brasil tem não apenas 
com aqueles que lutaram contra a ditadura militar e 
suas famílias, mas com todos os que cotidianamente 
lutam pelos direitos humanos em nosso País. 

Muito obrigado.
O SR. CLÁUDIO PUTY (PT – PA. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna apresentar minhas 
condolências à família do grande escritor paraense, 
Benedito Nunes, falecido no último domingo, dia 27 
de fevereiro.

Nascido em Belém do Pará, em 1929, formado 
em Direito e pós-graduado em Filosofia na França, foi 
crítico literário, professor, escritor, ensaísta, filósofo e 

um dos fundadores da Faculdade de Filosofia do Pará, 
hoje pertencente à UFPA. Foi incansável, em seus 81 
anos de vida, na produção de conhecimento no mundo 
da filosofia e da literatura contemporânea brasileira.

Aos 80 anos, em 2010, ganhou da ABL (Acade-
mia Brasileira de Letras) o Prêmio Machado de Assis, 
pela obra A Clave do Poético, um verdadeiro diálogo 
entre a filosofia e a literatura, organizada por Victor 
Sales Pinheiro.

Perde o Pará, o Brasil e o Mundo, mas ficam 
suas obras, o legado de um intelectual que sempre 
se dedicou a formação que para nós paraenses serão 
imortalizadas e servirão de base para novos estudos 
e a formação de novos intelectuais.

Como admirador da obra de Benedito Nunes, 
quero me comprometer, enquanto Deputado Federal 
e Professor da Universidade Federal do Pará, a divul-
gar sua memória e suas obras nesta Casa e em outros 
canais de minha participação política.

Assim, quero comunicar à Casa que apresenta-
rei um projeto de lei propondo a mudança do nome do 
Aeroporto de Belém, de Aeroporto Internacional de Val-
-de-Cans para Aeroporto Internacional Benedito Nunes.

Na oportunidade, quero solidarizar-me com a 
família de Benedito Nunes, seus amigos, companhei-
ros de trabalho de toda a vida, leitores e admiradores. 

Solicito à Mesa Diretora desta sessão que a pre-
sente moção de pesar seja encaminhada aos familiares 
e à ABL, à Reitoria da UFPA, à Academia Paraense 
de Letras, à Academia Brasileira de Filosofia e ao AN-
DES – Sindicato Nacional, bem como seja a mesma 
registrada nos órgãos de comunicação da Casa e di-
vulgada no programa A Voz do Brasil.

Outro assunto, Sra. Presidenta.
Sras. e Srs. Deputados, o Movimento Juruti em 

Ação encaminhou ao meu gabinete parlamentar de-
núncia sobre a morte do trabalhador rural Jurandir 
Soares Nunes, ocorrida no dia 14 de janeiro de 2011, 
no Município de Juruti, no Estado do Pará, bem como 
suas reivindicações a partir do fato ocorrido, cujo con-
teúdo gostaria de dar conhecimento a este Plenário e 
registrar nos Anais da Casa.

Leio o documento:

“Na mais recente ação do “MOVIMENTO 
JURUTI EM AÇÃO”, nos dias 15 e 16/02/2011, 
foram para as ruas de Juruti mais de 1.500 
moradores das glebas Juruti Velho, Curumu-
curi, Rio Mamuru e Nova Olinda III, onde, in-
dignados, repudiaram o assassinato covarde 
e bárbaro do trabalhador rural da comunidade 
São Francisco do Aruã, JURANDIR SOARES 
NUNES, exigindo das autoridades agilidade 
nas investigações, apuração e punição dos 
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assassinos e dos mandantes do crime. O ato 
culminou com missa campal na comunidade 
São Francisco do Aruã e caminhada/manifesta-
ção na área onde ocorreu o assassinato, pres-
tigiadas por aproximadamente 1.000 pessoas.

No dia 14/01/2011 o trabalhador rural fa-
miliar, casado, pai de três filhos, morador da 
comunidade São Francisco do Aruã, JURAN-
DIR SOARES NUNES, ao sair para caçar na 
área que integra o PEAEX CURUMUCURI, 
onde a pessoa conhecida por Celso Rech 
diz ter a posse regular, juntamente com seu 
companheiro, da mesma comunidade, Gil-
vane Maximo dos Santos, foi covardemente 
assassinado com disparo de espingarda, em 
que seu rosto ficou completamente perfurado. 
O corpo só foi localizado no dia 15/01/2011, 
pela manhã, por seu irmão, Francinaldo Soa-
res Nunes, justamente na área que a pessoa 
conhecida por Celso Rech afirma ter a posse 
regular. O caso está sendo investigado pela 
Unidade Policial de Juruti/PA.

Na ocasião foi encaminhado às autorida-
des do Estado do Pará documento subscrito 
por várias entidades, solicitando o seguinte:

a) urgente apuração e punição dos as-
sassinos e mandantes do assassinato de JU-
RANDIR SOARES NUNES;

b) que as investigações que se desen-
volvem na Unidade Policial de Juruti recebam 
atenção objetiva e concreta da Secretaria Es-
tadual de Segurança Pública e da Ouvidoria 
Agrária do Estado do Pará;

c) que seja determinado ao ITERPA que 
coordene equipe para vistoria na área em que 
ocorreu o assassinato e proceda todos os atos 
necessários para retirada da pessoa conhecida 
por CELSO RECH da área inserida no PEAEX 
CURUMUCURI;

d) que seja determinado ao ITERPA que 
dê tratamento de urgência aos atos finais para 
concluir o PEAEX CURUMUCURI, inclusive 
com a pronta outorga do Contrato de Conces-
são de Direito Real de Uso (CDRU);

e) que seja determinado ao ITERPA que 
prossiga, com a urgência que o caso requer, 
os atos finais para:

 – CRIAÇÃO DO PEAEX NOVA OLINDA 
III – Este é um território que integra parte do 
chamado Imóvel Vila Amazônia, que não foi 
arrecadado pelo INCRA no momento da ar-
recadação da Gleba Juruti Velho e cuja área 
está sendo objeto de ação judicial proposta 

pelo Estado do Pará e INCRA contra os pre-
sumíveis proprietários Antônio Cabral Abreu 
e espólio de Luiz do Vale Miranda, tramitan-
do na Justiça Federal de Santarém, há mais 
de dois anos. Sendo que essa demora vem 
impedindo a regularização daquele território, 
seja pelo INCRA ou pelo ITERPA, o que está 
favorecendo a atuação de grileiros e madei-
reiros ilegais na área. Assim, solicitamos seu 
empenho para que o Estado do Pará, ITERPA 
e INCRA, em ato conjunto, intercedam junto 
ao Juiz Federal de Santarém para agilizar a 
resolução da ação judicial e criar o PEAEX 
NOVA OLINDA III, conforme Laudo Agronômi-
co realizado pelo INCRA de Santarém e que 
já é do conhecimento do ITERPA.

 – CRIAÇÃO DO PEAEX MAMURU RIO 
– Como outros territórios de comunidades tra-
dicionais do nosso Estado, há uma forte pres-
são de grileiros e madeireiros para regularizar 
individualmente áreas dentro dessa gleba. 
Assim, é necessário, também, que Vossa Ex-
celência tome conhecimento de que há neces-
sidade de urgente intervenção do Estado do 
Pará, por meio do ITERPA, e posteriormente 
seja DECRETADO, com a devida urgência, 
a criação do assentamento coletivo PEAEX 
MAMURU RIO, em que já existe o Decreto de 
Pró-Assentamento – PROA MAMURU RIO.

f) que seja determinada imediata ação 
entre PGE, Secretaria de Segurança Pública e 
Comando Geral da Polícia Militar para retirada 
de madeireiros ilegais e grileiros das áreas das 
comunidades tradicionais das glebas CURU-
MUCURI, NOVA OLINDA II e MAMURU RIO.”

Era o que tinha a dizer.
O SR. RAIMUNDÃO (PMDB – CE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, o mês que passou foi marcado pelas lem-
branças e celebrações dos 65 anos da morte do beato 
José Lourenço, que morreu, aos 74 anos de idade, em 
12 de fevereiro de 1946, de peste bubônica, em Exu, 
Pernambuco; mas seu corpo foi sepultado no Cemitério 
do Socorro em Juazeiro do Norte, no Ceará.

Ele foi líder de uma experiência comunitária e 
igualitária de vida nas terras do Sítio Caldeirão, que 
pertenciam ao Padre Cícero, seu guia espiritual, che-
gando a ostentar cerca de cinco mil pessoas que vi-
viam no binômio trabalho e oração.

Tudo que se produzia na irmandade do Caldei-
rão da Santa Cruz do Deserto, em Crato, era de todos, 
diante de um nível de satisfação de vida sem igual.
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Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, o beato 
José Lourenço era um líder nato e um homem devota-
do ao trabalho e à fé católica daqueles que acreditam 
na superação e não perdem as esperanças de dias 
sempre melhores.

Esse homem morreu sem jamais conseguir apa-
gar da memória o violento ataque de tropas militares 
do Exército Brasileiro e do Governo do Ceará, no dia 
11 de maio de 1937. Foi o primeiro bombardeio aéreo 
da história do Brasil, matando cerca de 400 pessoas 
inocentes e vítimas da inveja, da covardia e do desejo 
nefasto da exploração do homem pelo homem.

As balas que caíam do céu, entretanto, não atin-
giram o beato José Lourenço, certamente por conta da 
proteção benfazeja do Padre Cícero que havia morrido 
há três anos.

Ele conseguiu fugir das tropas do Governo e foi 
se refugiar em Exu, guardando consigo a amargura 
e o sofrimento daquela dizimação que representou 
um verdadeiro atentado à vida e à dignidade humana.

Sra. Presidenta, colegas Deputados e Deputa-
das, gostaria de deixar este registro nos Anais desta 
Casa em forma de homenagem póstuma a um dos 
homens mais injustiçados da história contemporânea 
do nosso País.

Muito obrigado.
O SR. JÚNIOR COIMBRA (PMDB – TO. Sem re-

visão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Depu-
tados, como afirmei nesta tribuna recentemente, entre 
as ações que reclamam interesse do Poder Executivo 
e do Parlamento brasileiro, neste início do Governo da 
Presidenta Dilma, encontra-se a urgente redefinição 
do nosso Pacto Federativo, um novo ordenamento 
institucional de natureza política administrativa e eco-
nômica que estabeleça os Entes Federados não como 
abstrações, mas como Unidades que se relacionem 
de maneira justa, racional e mutuamente respeitosa.

Para tanto, urge empreender uma nova reforma 
que simplifique o sistema tributário nacional, a fim de 
que os impostos arrecadados se distribuam entre a 
União, os Estados e os Municípios, sem as graves, 
abusivas e inaceitáveis distorções que hoje destacamos.

Essa a luta a que me devotarei no cumprimento 
do meu primeiro mandato de Deputado Federal, como 
representante, nesta Casa, do Estado de Tocantins.

Já no discurso de posse, o povo brasileiro ouviu 
da Presidenta Dilma Rousseff: “Para dar longevidade 
ao atual ciclo de crescimento é preciso garantir a es-
tabilidade, especialmente a estabilidade de preços, e 
seguir eliminando as travas que ainda inibem o dina-
mismo da nossa economia, facilitando a produção e 
estimulando a capacidade empreendedora de nosso 

povo, da grande empresa até os pequenos negócios 
locais, do agronegócio à agricultura familiar.”

E prosseguiu, como se subscrevesse um com-
promisso com a sociedade: “É, portanto, inadiável a 
implementação de um conjunto de medidas que mo-
dernize o sistema tributário, orientado pelo princípio da 
simplificação e da racionalidade. O uso intensivo da 
tecnologia da informação deve estar a serviço de um 
sistema de progressiva eficiência e elevado respeito 
ao contribuinte.”

Com vontade política, decisão administrativa e 
coragem para fazer o que há muito já se deveria ter 
feito, o Brasil terá na reforma tributária uma gigantes-
ca força em prol do desenvolvimento econômico e da 
prosperidade social. Dinheiro é o que não falta. Em 
2010, os impostos pagos pelos contribuintes somaram 
aproximadamente 1,270 trilhão de reais, valor que de-
verá chegar a 1,390 trilhão em 2011 e a 1,565 trilhão 
em 2012, cerca de 35% do Produto Interno Bruto.

Consulta ao Sistema Permanente de Acompanha-
mento das Receitas Tributárias, o chamado “impostô-
metro”, nos diz que, de 1º de janeiro a 22 de fevereiro 
deste ano, a arrecadação no Brasil alcançou 199,523 
bilhões de reais, o que corresponde a 1,39 mil reais 
por habitante. Somente no meu Estado do Tocantins, 
o pagamento de impostos totalizou no mesmo perío-
do 174,756 milhões de reais, ou seja, 133,84 reais por 
cidadão tocantinense. Aos governantes e legisladores 
brasileiros compete dividir esses recursos de acordo 
com os preceitos da equanimidade e da justiça, em 
nome da República Federativa moderna e vigorosa 
que queremos ser.

O pleito interessa em especial aos Municípios, 
particularmente no que toca a educação e saúde. São 
cada vez maiores os deveres municipais para com es-
ses setores, à medida que cresce a demanda por servi-
ços decentes. Sem verbas que garantam o pagamento 
de bons salários e os recursos materiais imprescindí-
veis, continuaremos a ter uma educação de péssima 
qualidade e uma saúde pública à beira da falência.

O problema não é que cidadãos e empresários se 
recusem a pagar impostos. Queremos pagá-los, sim, 
mas desde que corretamente se repartam entre União, 
Estados e Municípios, para que voltemos a recebê-los 
na forma da saúde, da educação, do saneamento bá-
sico, da segurança pública e do transporte coletivo a 
que o povo tem direito.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. MARCO TEBALDI – Sra. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 

V.Exa. a palavra.
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O SR. MARCO TEBALDI (PSDB – SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero 
saudar todos os colegas, Deputados e Deputadas, e 
comunicar ao Plenário que estou hoje me licenciando 
desta Casa a fim de atender ao chamado do Gover-
nador de Santa Catarina para que eu exerça no meu 
Estado a função de Secretário de Educação. 

Desejo muito sucesso a todos os companheiros 
e companheiras e aproveito a oportunidade para ho-
menagear minha cidade, a cidade que amo e que es-
colhi para morar, uma das melhores cidades do Brasil, 
Joinville, que no dia 9 de março próximo completará 
160 anos.

Joinville, cidade colonizada por alemães e suíços, 
tem importante vocação industrial. É o terceiro polo 
industrial do Sul do Brasil e a maior cidade de Santa 
Catarina. Concentra quase 20% da produção, do valor 
agregado do Estado.

Sra. Presidente, além de eu ter sido Vereador de 
Joinville, tive a oportunidade de administrar a cidade 
por dois mandatos, por isso tenho muito orgulho e 
muito prazer de poder neste momento homenageá-la.

Joinville me ajudou a crescer na vida, e lá dei-
xei um pouco do meu trabalho, para que ela pudesse 
se tornar essa Manchester catarinense, a cidade da 
dança, a cidade do voluntariado, enfim, uma cidade 
próspera, com mais de 520 mil habitantes.

Um grande abraço a todos, e até outra oportu-
nidade.

Obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Esta 

Casa lhe deseja êxito na nova função, Deputado Mar-
co Tebaldi.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Marllos Sampaio, do 
PMDB do Piauí.

O SR. MARLLOS SAMPAIO (PMDB – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Deputada Rose 
de Freitas; Sras. e Srs. Deputados, boas estradas facili-
tam o escoamento da produção, estimulam o comércio, 
induzem o desenvolvimento; estradas ruins entravam 
o progresso, encarecem os produtos, prejudicam di-
retamente a população.

Faço essas observações iniciais para falar sobre 
a BR-222, importante rodovia de interligação de quatro 
Estados nordestinos e cujas obras no Piauí arrastam-
-se há muitos anos, atrapalhando o crescimento de 
vários Municípios.

A BR-222 é uma das chamadas “rodovias trans-
versais”: tem traçado no sentido leste-oeste, entre 
Fortaleza, no Ceará, e Marabá, no Pará, passando 
pelo Piauí e pelo Maranhão, numa extensão total de 
1.800 quilômetros.

Em território cearense, o projeto foi totalmente 
executado, já contando até com duplicação e viadutos 
em alguns trechos. O Maranhão tem 99% das obras 
concluídas, e no Pará a rodovia está pronta.

No Piauí, entretanto, Sra. Presidenta, dos cerca 
de 220 quilômetros planejados, menos de um terço foi 
construído, o que configura uma inaceitável discrimi-
nação para o Piauí – não entendo por que o Piauí é 
sempre colocado em último plano –, com grande pre-
juízo para o Estado.

O trecho piauiense coincide com a estrada es-
tadual PI-117 e passa pelos Municípios de Piripiri, 
Esperantina – minha cidade natal, onde fui o mais vo-
tado de sua história, com quase 7 mil votos –, Bata-
lha, São João do Arraial e Matias Olímpio. Porém, só 
está pronto e pavimentado entre Tianguá, no Ceará, 
onde até viadutos estão sendo feitos, e Piripiri, com-
preendendo cerca de 70 quilômetros; o restante é de 
má qualidade, todo de piçarra, oferecendo condições 
precárias de tráfego.

Quando estiver pronta, a rodovia contará com 
oito pontes, inclusive uma sobre o Rio Longá, e, entre 
outros benefícios, possibilitará o desafogar de 20% do 
trânsito na região urbana da Capital do Piauí, Teresina, 
onde também fui o mais votado, com quase 70 mil votos.

É preciso, porém, que o projeto seja levado adian-
te, com a construção dos 130 quilômetros que faltam, 
mais as obras de arte e os contornos. Essa será uma 
preocupação constante no exercício do meu mandato, 
tanto que, nos primeiros dias de janeiro, antes mesmo 
de tomar posse, participei de uma audiência com o Mi-
nistro dos Transportes, Alfredo Nascimento, para tratar 
do assunto. S.Exa. garantiu que a obra será iniciada 
este ano. Espero contar com o seu apoio, Deputado 
Hugo Napoleão.

Segundo as informações oficiais, a obra será 
dividida em três lotes: Piripiri-Batalha-Esperantina, 
orçado em 80 milhões de reais; Piripiri-São João do 
Arraial, no valor de 70 milhões de reais; e um terceiro 
lote com as obras de arte, incluídas as oito pontes, ao 
custo de 30 milhões de reais. No total, 180 milhões de 
reais. Por enquanto, estão disponíveis 41 milhões de 
reais, e a previsão é de que os contratos sejam assi-
nados no prazo de até 4 meses.

Continuarei atento a esse tema, Sra. Presidenta, 
pois se trata de uma reivindicação legítima do Estado 
que aqui tenho a honra de representar. O Piauí neces-
sita da BR-222 pronta, em boas condições de tráfego, 
bem como o Ceará, o Maranhão, o Pará, por que não 
dizer os brasileiros, uma vez que a obra vai facilitar o 
tráfego para milhões e milhões de pessoas. 
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Não podemos aceitar que o Piauí seja colocado 
em segundo plano em relação a outros Estados, onde 
os trabalhos de construção já foram executados.

Apelo para o Governo Federal e apelo para a 
Presidenta Dilma, em quem votei e cuja base de sus-
tentação nesta Casa integro, pois sou filiado ao PMDB 
– apelo a fim de que, no mais breve tempo possível, 
entregue aos piauienses essa obra há tantos anos 
prometida.

Muito obrigado.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (DEM – PI. Sem revi-

são do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ontem, encerrou-se um mês de comemorações 
pelos 60 anos do jornal O Dia de Teresina, Piauí. Foi 
o último dia de longas e merecidas comemorações.

Quando fundado, no dia 1º de fevereiro de 1951, 
Teresina era uma cidade bucólica onde nos carnavais 
se faziam os corsos, onde as moças e rapazes se en-
contravam no footing da Praça Pedro II e onde havia 
serenatas, permitidas àquela época. Obviamente, ain-
da não havia televisão; o rádio era incipiente; Internet, 
jamais. Surge então o jornal O Dia. E estamos satis-
feitos com o acontecimento. 

Foi publicado no domingo um grande tabloide com 
matérias desde o início das publicações de O Dia. A 
primeira notícia foi justamente a da posse, no dia 31 de 
janeiro, do então Governador Pedro Freitas e do então 
Presidente Getúlio Vargas. Daí para cá, uma sequência 
de fatos na história, na literatura e nos esportes, com 
jornalistas de primeira linha. 

Eu mesmo tive a oportunidade de ser colabora-
dor do jornal O Dia durante muitos anos. Não sabe, 
talvez, o Dr. Valmir Miranda que tenho um livro publi-
cado e a sair dentro em breve com esses artigos de 
então. Alguns são romance, outros são história, mas 
todos são, indiscutivelmente, reflexos de uma época. A 
coluna era de relance, e o livro também é de relance.

Duas fotografias minhas tiveram a gentileza de 
publicar: uma quando o Governador Lucídio Portella, 
pai da Deputada Iracema Portella e sogro do Sena-
dor Ciro Nogueira, passou o Governo para as minhas 
mãos, nos idos de 1983; e outra quando presidi, em 
Campo Maior, uma solenidade cívico-militar em come-
moração à Batalha do Jenipapo, a grande batalha da 
independência do Brasil em território exclusivamente 
piauiense, que depois se embrenhou pelo Maranhão, 
até que João José da Cunha Fidié, comandante das 
tropas portuguesas, foi vencido e capitulou, graças à 
garra dos piauienses e maranhenses.

Conheci o Coronel Otávio Miranda, pai do Dr. 
Valmir Miranda, um homem de experiência, sabedoria, 
conhecimento, boa vontade. Tive horas incansáveis de 
conversas com ele. Já com certa idade, mas com mui-

ta energia, ele me oferecia umas pílulas de mel, cha-
madas Apiserum, que adocicavam nossas conversas.

Portanto, meus parabéns ao jornal O Dia, que 
conta e contou com valorosos jornalistas, como Pires 
de Saboia, Elvira Raulino, Arimatea Azevedo, Marco 
Vilarinho; nos esportes, Garrincha, Zózimo, Fenelon 
Rocha e tantos outros.

Com vários e vários cadernos, o jornal O Dia 
teve sua fase áurea. Houve dificuldades em 1973, por 
ocasião da crise do petróleo, mas houve também o 
soerguimento. Vieram os offset; hoje, a digitalização; 
hoje, a modernidade; hoje, o site; hoje, o conhecimen-
to; hoje, o preparo; hoje, a cultura; hoje, a informação; 
hoje, a divulgação.

Trago, pois, os meus cumprimentos. E não deixo 
de agradecer ao Deputado Mauro Sampaio, do meu 
Estado, a gentileza de me incluir, quando fui Governa-
dor pela primeira vez, na luta pela BR-222.

Assinei com o então Governador Gonzaga Mota, 
do Ceará, e com o Governador Luiz Rocha, do Mara-
nhão, um termo de convênio para agilizarmos, já na-
quele tempo, a estrada com o Governo Federal.

Sras. e Srs. Deputados, nada mais me resta a 
fazer senão trazer o meu abraço ao jornal O Dia.

O SR. JOSÉ AUGUSTO MAIA (PTB – PE. Sem 
revisão do orador.) – Boa tarde, Sra. Presidenta, Sras. 
e Srs. Deputados.

Quero dizer que sou de Santa Cruz do Capiba-
ribe, cidade do interior de Pernambuco que se tornou 
o segundo maior polo de confecções do Brasil – para 
V.Exas. terem ideia, perde somente para São Paulo 
–, elegeu pela primeira vez o seu Deputado Federal e 
está aqui representada por José Augusto Maia.

Quero, então, agradecer aos pernambucanos que 
me elegeram, lá do Polo de Confecções do Agreste, 
local onde se formou essa cadeia produtiva de con-
fecções e que deu exemplo de geração de emprego e 
renda para Pernambuco e o Brasil.

Para V.Exas. terem uma ideia, a nossa cidade re-
cebe semanalmente, no maior parque de confecções 
do Brasil, entre 25 mil e 30 mil sacoleiras e confeccio-
nistas, que compram esses produtos na nossa cidade 
e os revendem em todo o Brasil.

É com muito orgulho que estou aqui. Devo isso aos 
pernambucanos, particularmente aos santa-cruzenses 
e aos que fazem o Polo de Confecções do Agreste: 
Taquaritinga, Jataúba, Brejo, Toritama, Caruaru, Ver-
tentes, Surubim, Riacho das Almas e tantas outras 
cidades que se envolveram nesse polo de confecções.

Estou aqui para representá-los, tentar levar o me-
lhor para Pernambuco, lutar pelo meu Estado e pelo 
meu País, contribuir com o Governo Federal. Sou da 
base aliada. Mas venho mesmo é representar o Polo 
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de Confecções do Agreste de Pernambuco. Nossa ci-
dade hoje se destaca graças a uma iniciativa do povo 
daquela região, que começou a lutar confeccionando 
uma colcha de retalhos e que se tornou o segundo 
maior polo de confecções do Brasil.

Estou aqui para lutar por esse povo e pelo meu 
Estado. Peço ao Governo Federal que olhe mais por 
esse polo tão produtivo, que gerou mais de 200 mil 
empregos no agreste pernambucano.

Estou emocionado, porque sou Deputado de pri-
meiro mandato e esta é a primeira vez que me pronun-
cio. Já inicio falando do meu polo e me comprometendo 
a trabalhar por Pernambuco.

Registro que, no dia 24 de fevereiro, quinta-feira 
passada, participei da primeira reunião do Conselho 
de Desenvolvimento da Cadeia Têxtil e de Confecções 
em Pernambuco, junto com o Governador do Estado, 
Eduardo Campos, o Secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Geraldo Júlio, além de várias autoridades 
e representantes de instituições ligadas à indústria e 
ao comércio.

Um dos principais objetivos do Conselho é ela-
borar um plano estratégico para que o setor venha a 
identificar suas fontes, acompanhar políticas e propor 
uma estrutura de governança para garantir a susten-
tabilidade das ações.

O evento marcou a constituição de uma organi-
zação social que funcionará como núcleo gestor da 
cadeia de confecções do Estado. No evento também 
foram destacados projetos como o Centro de Referência 
da Moda Pernambucana e o Programa de Inteligência 
Mercadológica.

Quero de pronto parabenizar o Governador Eduar-
do Campos por essa brilhante iniciativa, pois demons-
tra que está preocupado com o setor têxtil, coisa que 
nenhum governante fez antes na busca da resolução 
dos problemas. Esse projeto que ele montou em Per-Esse projeto que ele montou em Per-
nambuco para desenvolver o nosso polo de confecção 
vai melhorar a cadeia têxtil. Com essa iniciativa, serão 
beneficiados mais de 4 mil estabelecimentos do setor 
têxtil e pontos formais de venda e produção de con-
fecção, que, juntos, geram mais de 25 mil empregos.

O Governador Eduardo Campos destacou tam-
bém que os Municípios beneficiados pela cadeia têxtil 
receberão escolas de referência, onde poderão qua-
lificar sua mão de obra, e as empresas vão ter mais 
apoio para consolidar suas marcas, ganhar inserção 
comercial, competitividade, aumentar o leque de pro-
dutos. Conforme disse o Governador, tudo isso será 
feito em parceria com sindicatos, associações, Muni-
cípios e com o núcleo gestor do conselho.

Sou o Deputado Federal José Augusto Maia, de 
Santa Cruz do Capibaribe, interior de Pernambuco, 

que faz parte da região que sedia o segundo maior 
polo de confecções do Brasil.

Sra. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a vei-
culação deste pronunciamento no programa A Voz do 
Brasil e nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para-

benizo V.Exa., Sr. Deputado, e autorizo a plena divul-
gação do seu pronunciamento.

O SR. AGNOLIN (PDT – TO. Sem revisão do 
orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há 
apenas vinte e poucos dias, eu estreava nesta tribuna 
e fixava prioridades para este mandato. Dentre elas, 
eu fazia uma referência muito especial ao sonho do 
nosso Estado de ver desenvolvido um grande polo de 
piscicultura e aquicultura.

Para nossa felicidade, assistimos, no final de 
semana próximo passado, a um grande avanço, um 
grande passo rumo à consolidação dessa propositura.

Com muita alegria e com surpreendente entu-
siasmo, recebemos no nosso Estado do Tocantins a 
Ministra da Pesca e Aquicultura, Ideli Salvatti, que, num 
momento ímpar, fez o lançamento da pedra fundamental 
de um centro de pesquisas de pesca e aquicultura da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EM-
BRAPA. Acompanhava a Ministra o Presidente da EM-
BRAPA, Pedro Arraes, alguns assessores e também o 
ex-Ministro da Pesca e Aquicultura, Altemir Gregolinº 

Na oportunidade, pudemos comemorar algo ex-
traordinariamente positivo, porque, quando estabelece-
mos uma inter-relação com os demais setores da pro-
dução primária, a exemplo de aves, pequenos animais 
e vegetais, todos nós temos segurança de quanto foi 
importante a pesquisa, de quanto foi importante a EM-
BRAPA, de quanto foram determinantes centros dessa 
natureza para que pudéssemos ser hoje um País que 
se coloca em primeiro lugar no mundo em produção 
de carnes e de cereais, em produção de alimentos.

Temos convicção absoluta de que, a partir do 
incentivo decorrente desse apoio, também teremos 
no Tocantins um grande desenvolvimento do setor de 
piscicultura, porque, sem dúvida, o nosso País tem 
todos os condicionantes para ser um grande produtor 
de pescados. Temos uma costa de mais de 8 mil quilô-
metros; temos água doce em abundância, em volume 
extraordinariamente grande; temos clima apropriado; 
e já temos nesse setor alguma coisa desenvolvida.

Temos certeza de que a EMBRAPA Pesca e 
Aquicultura no Tocantins vai servir também para de-
senvolver tecnologia, adequar variedades, adaptar a 
alimentação, fazer com que o Brasil inteiro tenha bons 
resultados no serviço que será desenvolvido no Estado.
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Eu, particularmente, que trago comigo essa ban-
deira, tive um momento muito especial, porque vimos, 
já no início desta jornada, no início da participação 
neste Parlamento, um ar positivo.

Quero aproveitar esta oportunidade para registrar 
o quanto nos agradou e nos surpreendeu positivamente 
a presença de Ideli Salvatti. A sua determinação, a sua 
garra, o seu conhecimento, a facilidade com que trata 
do assunto mostram claramente que não foi por aca-
so que se tornou Ministra, que não foi por acaso que 
liderou o PT no Senado Federal, que não foi por aca-
so que foi Líder do Governo no Senado Federal e que 
hoje é uma Ministra que tem uma grande importância 
no desenvolvimento socioeconômico do nosso País.

Poucas atividades são capazes de gerar tanto 
resultado socioeconômico quanto a piscicultura, por-
que, além dos grandes empreendedores, nós teremos 
uma grande oportunidade de acomodar e de contri-
buir para que muitas famílias de pequenos produto-
res, particularmente aqueles da agricultura familiar, 
possam desenvolver as suas atividades e encontrar a 
sua autossuficiência. As barragens, os grandes lagos 
construídos ao longo do Rio Tocantins são lugares 
adequados para que essas famílias produzam peixes 
e obtenham a sua dignidade.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
O SR. SIBÁ MACHADO – Sra. Presidente, V.Exa. 

me concede a palavra enquanto o nosso orador che-
ga à tribuna?

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, hoje, foi 
instalada na Casa a Comissão da Reforma Política.

Sobre isso quero fazer dois registros. O primeiro 
é que essa Comissão, no nosso entendimento, depois 
de ouvir tantas palavras, está muito mais para traba-
lhar um consenso do que para levantar novas opiniões 
sobre a matéria.

Em segundo lugar, quero agradecer muito à minha 
bancada, ao Líder Paulo Teixeira, a graça de compor 
essa Comissão.

Sra. Presidente, já pude fazer um trabalho pare-
cido com esse no Senado Federal e fico muito honra-
do de participar dessa Comissão, que amanhã já fará 
a sua primeira reunião, com o objetivo de escolher a 
Presidência, a Relatoria, e assim por diante.

Vou fazer de tudo para prestar a minha contribui-
ção. Vou estudar a matéria com afinco, porque quero 
colaborar fortemente nessa reforma, de que o País 
tanto precisa – o Brasil já fez outras reformas de que 
precisava.

Muito obrigado, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Ricardo Quirino, do PRB do 
Distrito Federal.

O SR. RICARDO QUIRINO (Bloco/PRB – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso.). – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o Brasil assistiu, perplexo, ao 
período de turbulência pelo qual atravessou o Distrito 
Federal, que deixou o povo brasiliense inseguro polí-
tica, jurídica e socialmente.

Mas, depois dessa verdadeira enxurrada de in-
certezas, de danos, de prejuízos morais e materiais, 
uma nova brisa de esperança se formou para fazer 
renascer em nossa Capital o respeito e a dignidade 
que lhe são de valor.

Na esfera política, um novo Governo se formou 
com a expectativa de trilhar um “novo caminho” rumo 
à recuperação da confiança perdida, especialmente 
pela população mais carente, aquela que mais sofre 
com os desmandos dos governantes.

Para caminharmos com solidez nessa trilha, entre 
os pontos de consciência, é preciso entender que o 
Distrito Federal tem características peculiares em re-
lação às demais Unidades da nossa Federação. São 
muitas as desigualdades e extremos demarcados por 
fronteiras visíveis e invisíveis, mas não precisamos 
caminhar muito para depararmos com essa triste re-
alidade social que vive o Distrito Federal, o que exige 
um maior compromisso do novo Governo com o cida-
dão brasiliense.

Sra. Presidente, apesar de detentor da maior 
renda per capita do Brasil, com mais de 40 mil reais, o 
Distrito Federal não consegue refletir ainda uma justa 
distribuição de renda que ofereça à sua população uma 
qualidade de vida como reza a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.

Em sua edição de domingo último, o jornal Cor-
reio Brazilense traz oportuna matéria assinada pela 
jornalista Lilian Tahan, na qual afirma que, além dos 
apagões que a cidade tem sofrido, há uma real ameaça 
de que a população poderá conviver com o desabas-
tecimento hídrico. Segundo a jornalista, são causas 
dessa tragédia anunciada o crescimento populacional 
e um outro motivo que todos já sabíamos: a falta de in-
vestimentos no setor por parte de Governos anteriores.

Paralelamente a esse problema de infraestrutura, 
o mercado imobiliário cresce com velocidade assusta-
dora, tanto em construções, quanto em valores – estes 
até irracionalmente. Esse crescimento tem alcançado 
as áreas mais carentes, impulsionado também por 
programas de incentivos do Governo Federal.

Porém, esse desenvolvimento imobiliário não im-
pede que parte da população fique à mercê de especu-
ladores que veem em nossa Capital uma oportunidade 
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para a prática de atos ilícitos, utilizando-se da grilagem 
para negociar com pessoas mais necessitadas terre-
nos que não lhes pertencem. Diariamente assistimos 
a invasões de terras públicas e às consequentes der-
rubadas de edificações por parte dos órgãos públicos, 
o que parece uma luta sem fim por uma ordem social.

Em se tratando de ordem social, é de lamentar 
que, em dez anos, o Distrito Federal tenha passado 
para a quarta posição no ranking proporcional de ho-
micídios entre jovens; por trás e ao lado de muitas des-
sas mortes estão as drogas, que matam o presente e 
o futuro de nossa juventude. Na semana passada, a 
Polícia Federal realizou a maior apreensão de ecstasy 
em nossa Capital, no Aeroporto Juscelino Kubitschek.

É por isso que, diante dessas realidades, defen-
demos que o investimento nos órgãos de segurança 
pública no Distrito Federal é essencial. O Deputado 
Izalci, que está aqui, nosso companheiro do PR – um 
lutador por excelência pela qualidade de vida do Dis-
trito Federal, sabe que a segurança pública no Distrito 
Federal precisa ser mais bem atendida. Tenho certeza 
de que o alinhamento do Governo do Distrito Federal 
com o Governo Federal da Presidenta Dilma vai trazer 
essa segurança para a nossa Polícia e para o Corpo 
de Bombeiros.

Sra. Presidente, esse é um pequeno retrato da ci-
dade que o novo Governo recebe para administrar. Con-
tudo, nestes primeiros 60 dias, o Governo já demonstra 
empenho e trabalho para solucionar tais problemas e 
devolver à população do Distrito Federal – população 
que tem qualidade, população que questiona, pois o 
cidadão do Distrito Federal é politizado, inteligente, 
sábio –, os serviços de saúde de excelência.

E nós, como representantes desse povo, assu-
mimos esse compromisso com o Governador Agne-
lo Queiroz. Trata-se de um grande desafio. A cidade 
foi entregue praticamente “sucateada”, mas temos a 
certeza de que, nestes quatro anos, vamos reverter 
essa situação.

Por fim, digo ao povo do Distrito Federal: conte 
conosco, conte com a nossa luta para voltarmos a ser 
uma cidade referência!

Era o que eu tinha a registrar.
Muito obrigado.
O SR. HELENO SILVA (Bloco/PRB – SE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, estou 
enviando à Casa Civil da Presidência da República 
indicação para a adoção de medidas de atendimento 
às populações que habitam em casas de taipa. Segun-
do o IBGE, aproximadamente 600 mil famílias ainda 
vivem nessas condições, morando em casas de taipa 
e outros tipos de habitações subumanas.

Casas de taipa, no que diz respeito à saúde – 
principalmente por causa do barbeiro e da doença de 
Chagas –, têm prejudicado muitas pessoas. 

No Estado de Sergipe, em especial, há relato 
de que ainda existem aproximadamente 6 mil casas 
nessa situação. A maioria dessas casas encontra-se 
no Nordeste e no Norte. 

Com o contingenciamento de 5 bilhões de reais 
por parte do Governo Federal, retirados do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, ficamos preocupados com a 
qualidade de vida do povo do Nordeste, especialmente 
dos mais pobres.

Por isso, estamos apresentando à Casa Civil 
essa indicação. Existe a perspectiva de que até abril a 
Presidente Dilma lance o seu plano de erradicação da 
pobreza no País. Espero que ações para a erradicação 
das casas de taipa constem desse plano.

Eu gostaria de registrar também que, em Sergi-
pe, a Secretaria da Inclusão, Assistência e do Desen-
volvimento Social, tendo à frente a Secretária Eliane 
Aquino, tem trabalhado com o objetivo de dar a sua 
contribuição ao povo mais pobre: 768 casas estão sen-
do construídas pelo Governo do Estado.

O desafio é grande, Sra. Presidente. Por ser um 
Estado pequeno e pobre, Sergipe, como a maioria dos 
Estados nordestinos, precisa da parceria com o Go-
verno Federal, por meio do Ministério das Cidades, do 
Ministério da Inclusão Social e também do Ministério 
da Saúde, tendo em vista que a doença de Chagas é 
um grave problema de saúde em nossa região.

Portanto, estou encaminhando à Casa Civil essa 
indicação, para que tome medidas de atendimento à 
população que habita em casas de taipa, uma vez que 
o objetivo principal do Governo, segundo a Presidente 
Dilma, é erradicar a pobreza e a miséria em nosso País.

Muito obrigado, Sra. Presidente.
O SR. ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA (PMDB 

– SC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, subo a esta tribuna para expor 
minhas opiniões sobre a política ambiental brasileira 
relativa ao meio rural e a respeito do projeto do novo 
Código Florestal, em discussão nesta Casa. 

Venho de um Estado onde predominam as pe-
quenas propriedades rurais, há décadas exploradas 
por agricultores de base familiar. Em Santa Catarina, 
esses pequenos produtores desenvolvem suas ativi-
dades agropecuárias com eficiência econômica e sus-
tentabilidade ambiental, garantindo o sustento digno 
para sua família. 

São milhares de avicultores e suinocultores inte-
grados às agroindústrias, que aprenderam a manejar 
adequadamente os resíduos de suas criações e que 
prezam pelo controle sanitário de seus rebanhos. São 
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agricultores que cultivam o milho, o feijão, a mandioca, 
o fumo, a cebola, as hortaliças e frutas com métodos 
eficazes de conservação do solo e dos recursos hídri-
cos. São produtores de leite e de carne bovina, que 
intensificaram suas criações e que permanentemente 
buscam a melhoria genética e sanitária dos rebanhos. 
Enfim, são empreendedores que desenvolvem a agro-
pecuária, a exploração florestal, o turismo rural, entre 
inúmeras outras atividades no campo, tendo a preocu-
pação permanente com a sustentabilidade ambiental. 

Certamente, a realidade social, econômica e de 
disponibilidade de recursos naturais dos produtores 
rurais de Santa Catarina é muito diferente da realida-
de do Amazonas ou do Pantanal mato-grossense. A 
densa vegetação da floresta amazônica e os banhados 
do Pantanal moldam os sistemas de exploração agro-
pecuária nesses biomas. A intensidade de utilização 
das terras é muito menor. A população esparsa e a 
distância dos mercados consumidores determinam os 
tipos de atividades econômicas desses locais.

Em realidade, vivemos em um País muito diver-
so ambiental, social e economicamente. Precisamos, 
por isso, construir legislação e políticas públicas para 
a agricultura e meio ambiente que considerem essa 
diversidade.

Ao longo de 2010, acompanhei a discussão ha-
vida nesta Casa para a formulação do novo Código 
Florestal brasileiro. Os membros da Comissão Especial 
visitaram pelo menos vinte Estados brasileiros, ouvin-
do agropecuaristas, ambientalistas, representantes de 
instituições públicas e da sociedade civil organizada, 
entre outros. Dessa forma, trata-se de um trabalho 
realizado com o conhecimento da realidade nacional. 

Embora desejasse que o substitutivo oferecido 
pelo Deputado Aldo Rebelo tivesse avançado muito 
mais, reconheço que na proposta aprovada há aperfei-
çoamentos importantes ao Código Florestal em vigor. 

Gostaria, por exemplo, que o substitutivo conferis-
se aos Estados da Federação poderes para definirem 
os parâmetros e limites para as áreas de preservação 
permanente, conforme as características edáficas e 
geomorfológicas, as atividades econômicas desenvol-
vidas e o histórico de ocupação do local.

Mas vamos ao Substitutivo Aldo Rebelo. Por certo, 
seu ponto alto é o Capítulo VI, que trata dos Programas 
de Regularização Ambiental a serem implementados 
pela União e pelos Estados. Por meio desses progra-
mas será possível a adequação dos imóveis rurais às 
exigências da lei e a sua regularização perante os ór-
gãos ambientais. 

Observem os senhores e as senhoras que tais 
programas deverão prever a recuperação das Áreas de 
Preservação Permanente considerando, entre outros, as 

determinações do Zoneamento Ecológico-Econômico; 
os Planos de Recursos Hídricos; os inventários flores-
tais; o histórico de ocupação e uso do solo na bacia 
hidrográfica; as técnicas de exploração agropecuária 
empregadas; a ameaça à estabilidade das encostas. 

No caso das reservas legais, os programas de 
regularização ambiental estaduais indicarão os sítios 
de relevante importância ambiental nos Estados para 
a localização de áreas de preservação em condomínio 
ou coletivas. Essa, sim, é a forma mais inteligente de 
fazermos a preservação ambiental! O produtor poderá 
manter em produção as terras de alta aptidão agríco-
la nas propriedades rurais e compensar o percentual 
exigido em lei em locais de maior importância ecossis-
têmica, seja pela alta biodiversidade ou pela fragilida-
de ambiental, por exemplo. Tudo isso será feito sem a 
redução da área total a ser conservada nos Estados.

Quero destacar ainda a ênfase que o substitutivo 
confere aos instrumentos econômicos para a conser-
vação da vegetação nativa. Nesse sentido, assegura 
que o Poder Público instituirá medidas indutoras e li-
nhas de financiamento para atender as iniciativas de 
preservação voluntária de vegetação nativa; a proteção 
de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção; 
o manejo florestal e agroflorestal sustentável; a recu-
peração ambiental de Áreas de Preservação Perma-
nente e de Reserva Legal; e a recuperação de áreas 
degradadas.

Ademais, está prevista a implementação de pro-
gramas de pagamentos por serviços ambientais aos 
produtores rurais em razão da captura e retenção de 
carbono, da proteção da biodiversidade, da proteção 
dos recursos hídricos e da beleza cênica.

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Código 
Florestal em vigor não conseguiu alcançar seus objeti-
vos. Se consideradas todas as exigências e restrições 
por ele impostas, pelo menos 4 milhões de produtores 
rurais brasileiros encontram-se atualmente na ilegali-
dade. Devemos analisar as razões para chegarmos a 
esse ponto e aperfeiçoar as normas legais em vigor, 
de forma a torná-las exequíveis.

Muito obrigado. 
O SR. NELSON BORNIER (PMDB – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em pronunciamentos anteriores, 
abordei deste tribuna a problemática do saneamento 
básico de algumas cidades do interior do Brasil cuja 
população continua a mercê da própria sorte, princi-
palmente quanto se trata de inundações decorrentes 
das enchentes que todos os anos se repetem.

Faço esta observação para lembrar que com a 
cidade de São Paulo a situação não é diferente. O tem-
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poral que caiu nos últimos dias destruiu casas e alagou 
as ruas, deixando a população em pânico.

Esta situação não pode continuar, Sr. Presiden-
te. Tenho defendido insistentemente junto ao Governo 
Federal ações mais eficientes, que proporcionem ao 
nosso País melhores condições de vida aos cidadãos.

Temos esse exemplo da cidade de São Paulo, 
que vem sendo terrivelmente castigada, nos últimos 
anos, com tempestades que alagam suas ruas e ca-
sas, além de provocar quedas de muros e outros cons-
trangimentos.

A chuva também alagou as estradas, provocando 
engarrafamentos e obstruindo a circulação de veículos. 
Alguns bairros foram inundados pelas águas que des-
ceram dos morros, levando a desolação e o desespero 
aos seus moradores.

Por mais que o Governo insista na elaboração 
de planos de saneamento, não se tem conhecimento 
de nenhuma providência capaz de mudar o quadro 
das enchentes.

Relatórios de organismos internacionais apontam 
a grande deficiência do saneamento básico no interior 
do Brasil. E no rastro desse descaso se torna cada vez 
mais frágil a saúde da população, com sucessivos sur-
tos de doenças endêmicas e parasitárias.

São Paulo continua sofrendo as consequências 
dos temporais que ocorrem todos os anos e pouco se 
tem feito para minimizar essa situação. Se na Capital 
os desabamentos são constantes, no interior o drama 
fica pior, por conta das enchentes.

Portanto, formulo desta tribuna um veemente 
apelo às autoridades do Governo Federal para que 
mandem ver de perto essa situação, pois a população 
já não tem para quem apelar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PR – PE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, nova fronteira geopolítica de 
Pernambuco está se verificando no sudeste do Esta-
do com a criação e expansão de centros industriais, 
apoiando-se na instalação da Refinaria Abreu e Lima 
e do Estaleiro Atlântico Sul, dentro de um contexto de 
crescimento econômico que não será inferior a 8,4%.

Sede de jogos da Copa do Mundo de Futebol de 
2014, o Estado constrói a Cidade da Copa. De repente, 
o Município de São Lourenço da Mata, encruzilhada 
das BR-408 e BR-232, vive um momento de euforia 
pela chegada de investidores privados, pelas obras de 
duplicação da BR-408 e pela construção do estádio 
que sediará alguns jogos da Copa.

Mas não é só no setor viário que o Estado vem 
se projetando. No Sertão, a vinicultura e a fruticultura 
estão sendo ampliadas, bem como o polo gesseiro. No 

Agreste do Estado concentra-se a segunda maior pro-
dução têxtil do País. Também naquela região indústrias 
de processamento de cargas estão produzindo para 
a venda nos mercados interno e externo. No Sertão, 
é uma realidade o polo educacional, que gravita em 
Serra Talhada, preparando mão de obra qualificada 
para o mercado de trabalho. Salgueiro é um canteiro 
de obras, com a construção do canal da transposição 
do São Francisco e a Transnordestina. Goiana, na 
Mata Norte, receberá as fábricas da HEMOBRÁS e 
da NOVARTIS, uma multinacional que atua na ponta 
da produção de fármacos em todo o mundo.

Diante desse quadro, há uma busca de valoriza-
ção de novos espaços urbanos que possam acolher as 
populações que irão trabalhar nos centros industriais 
em expansão. Daí a preocupação dos planejadores 
urbanos em dotar a região do sudeste pernambuca-
no, a partir do Município do Cabo, de equipamentos 
de infraestrutura para oferecer as condições básicas 
de vivência das famílias.

A preocupação dos urbanistas estende-se tam-
bém aos setores educacional básico, profissional mé-
dio, transportes, comunicações e lazer. Hoje em dia, 
registra-se um fluxo diário de 100 mil veículos no sen-
tido Recife-sudeste do Estado, volume que se inten-
sifica nos fins de semana com a temporada de verão. 

O Governo do Estado, sozinho, não poderá arcar 
com o volume de investimentos que a expansão ge-
ográfica do Recife acarretará nos próximos 10 anos. 
Cria-se, assim, um desafio geopolítico no sentido da 
repartição das responsabilidades e gastos públicos, 
além da necessidade de melhor desempenho admi-
nistrativo de toda essa imensa infraestrutura física e 
também de melhor da qualidade de vida das pessoas.

A iniciativa privada já está dando a sua contribuição, 
como é o caso do Grupo Ricardo Brennand-Cornélio 
Brennand e do Grupo Alphaville, sendo que o primeiro 
está concluindo a infraestrutura da área do Paiva, que 
inclui pontes, estradas de acesso aos hotéis e resorts 
turísticos em construção para abrigar famílias de poder 
aquisitivo médio. Naturalmente, com mais algum tem-
po, essa expansão urbana atingirá o norte de Alagoas. 

Estamos convictos de que o Ministério das Ci-
dades, os Governos de Pernambuco e de Alagoas e 
os Governos Municipais adotarão uma estratégia ad-
ministrativa comum para definir as prioridades, com-
patibilizando-as com os recursos disponíveis. Nosso 
desejo é o de que a expansão geopolítica do sudeste 
de Pernambuco se dê num período de 10 a 20 anos, 
sem agressão ao meio ambiente, respeitando-se a 
paisagem, os recursos naturais próprios da região e 
sobretudo a vocação de cada Município.

Muito obrigado. 



10022 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011

O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, esta Câmara dos Deputados vai ter 
a honra de receber, entre os dias 2 a 30 de março de 
2011, uma das mais famosas exposições de arte do 
mundo. A galeria do 10º andar do Anexo IV abrigará a 
exposição Os desenhos das crianças de Terezín, que 
reúne imagens feitas por crianças durante a 2ª Guerra 
Mundial. Serão exibidos quadros feitos por crianças e 
adolescentes de 10 a 15 anos que viveram na cidade 
de Theresienstadt, na antiga Tchecoslováquia, durante 
a 2ª Guerra Mundial, e que retratam a dor, as mortes, 
o gueto, o cotidiano, os sonhos e a saudade do lar da-
queles que estiveram no campo de concentração de 
Terezín, como era conhecido.

Durante a 2ª Guerra Mundial, vários cientistas, 
artistas e pessoas em geral foram convidados a habi-
tar uma cidade sob proteção do Führer. Para mudar-se 
para Theresienstadt, eles deveriam ceder todos os seus 
bens ao regime e, em troca, receberiam bons aloja-
mentos, alimentação e cuidados médicos. A segunda 
parte do acordo nunca foi cumprida, e os habitantes 
da nova cidade, todos judeus, logo descobriram que 
haviam se mudado para um campo de concentração, 
que ficou conhecido como Campo de Terezínº Mesmo 
com todos os problemas, durante os quatro anos de 
existência da cidade, os mais de 135 mil judeus que por 
ali passaram estabeleceram uma intensa vida cultural 
no local, da qual participavam cerca de 15 mil crian-
ças, que retrataram o cotidiano por meio de desenhos 
e pinturas. As ilustrações acabaram se transforman-
do em um meio de defesa e resistência à violência e 
opressão do regime nazista.

As crianças presas em Terezín não apenas de-
senhavam, mas também escreviam poemas que foram 
resgatados depois da 2ª Guerra e que hoje fazem parte 
da literatura mundial. Elas pintaram e escreveram para 
expressar a saudade do lar, o abandono, a tristeza e 
para compartilhar suas ansiedades, seus temores e 
suas esperanças.

Os desenhos e os poemas, feitos por milhares de 
crianças de Terezín, em sua maioria meninas com ida-
des entre 10 e 15 anos, converteram-se em testemunho 
da experiência que elas viveram sob o rigor do cruel 
domínio nazista durante a Segunda Guerra Mundial. 

As crianças, mesmo em meio à dor e ao sofrimen-
to, tinham inspiração e não lhes faltava criatividade. Elas 
conseguiram representar a beleza situada além das 
portas da cidade que lhes era total e impiedosamen-
te roubada. Embora não tivessem material suficiente, 
pintavam sobre quase qualquer superfície que havia 
por perto, dispondo de muito pouco giz, de escassas 

aquarelas e de materiais insuficientes, mas que sou-
beram combinar para formar admiráveis texturas. 

Os pequenos artistas geralmente desenhavam 
sob a orientação do artista Fried Dicker-Brandejs, 
procurando fazer da expressão um ato de consolo e 
conciliação espiritual. Desses desenhos formaram-se 
círculos temáticos, através das lembranças de paisa-
gens, de ruas e cidades, de seus familiares, de flores 
e animais, de brincadeiras infantis, de imaginação e 
fantasias e de suas experiências, na infeliz vida dentro 
do campo de concentração. 

Tanto esses desenhos, como a maior parte de 
literatura escrita pelas crianças de Terezín, evidenciam 
a recordação dos lares perdidos e da já distante in-
fância feliz e a amargura de terem sido arrancados de 
sua vida normal para um mundo desumano, de opres-
são e ódio mortal. Os poemas foram encontrados nas 
revistas que as crianças publicaram dentro do gueto, 
acompanhados muitas vezes de desenhos comoventes.

O destino das crianças do campo de concen-
tração de Terezín ainda é mais comovente que seus 
desenhos e seus poemas: das 15 mil crianças desse 
campo de concentração, somente 100 – uma centena 
– sobreviveram aos assassinatos em massa promovi-
dos pelos nazistas.

Olhar os desenhos das crianças de Terezín nos 
leva ao passado e nos faz refletir como aqueles pe-
quenos artistas encontravam alegria em meio à dor, 
como viam cores em meio à escuridão e como tinham 
a esperança como parceira, quando já sabiam o des-
tino de morte que lhes esperavam. 

Assim, Sras. e Srs. Deputados, esta Casa acerta 
em receber esta exposição e disponibilizá-la ao público 
com uma mensagem doce e bela que nos ensina um 
pouco mais sobre a verdadeira história do Holocaus-
to, que, apesar de ser contada por crianças com seus 
com belos desenhos e lindas cores, não nos deixa uma 
suposta “outra imagem” dos campos de concentração, 
pois sua imagem será para nós a mesma de sempre, 
ou seja, a imagem da dor e do horror. 

O desenhos das crianças de Terezín nos contam 
com delicadeza que, de fato, o Holocausto, ou seja, o 
assassinato pelos nazistas de aproximadamente 6 mi-
lhões de judeus – incluindo 1 milhão e 500 mil crianças 
–, o que representa um terço do povo judeu naquela 
época, foi uma operação feita com fria eficiência, um 
genocídio cuidadosamente planejado e executado. Foi 
única na história em escala, gerenciamento e imple-
mentação, e por essa razão recebeu um nome próprio: 
o Holocausto.

Aqui, registramos agradecimentos à Embaixada 
de Israel, na pessoa do Embaixador Giora Becher, 
por ter proporcionado as condições necessárias para 
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esse grandioso evento cultural. Nosso especial agra-
decimento e nossas homenagens a Sra. Embaixatriz 
Rachel Becher, que, como gestora da área cultural, 
não mediu esforços para que a Câmara dos Deputa-
dos recebesse preciosas obras de arte. 

Parabenizamos também a FRENPAZBRIL – Fren-
te Parlamentar Cristã Brasil-Israel pela Paz no Con-
gresso Nacional por presentear os Parlamentares 
federais, os funcionários o Congresso Nacional, o 
povo de Brasília e às centenas de pessoas de outros 
estados brasileiros que transitam nesta Casa com tão 
pela exposição. 

Desejamos sucesso ao evento e que as mensa-
gens contidas nos desenhos e poemas das crianças 
de Terezín nos ensinem e nos inspirem a prosseguir 
na busca permanente da paz entre os povos.

Que a humanidade nunca mis experimente ne-
nhuma forma de holocausto, que os homens possam 
se respeitar, possam aceitar suas diferenças e com 
elas conviver.

Era o que tinha a dizer.
O SR. STEFANO AGUIAR (PSC – MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo a tribuna para agradecer aos 
eleitores que me deram este voto de confiança e para 
saudar cada um dos meus nobres colegas Parlamen-
tares, com os quais dividiremos alegrias e tristezas ao 
longo dos próximos 4 anos.

Quero agradecer especialmente aos meus eleito-
res, que são os verdadeiros donos desta cadeira que 
ocuparei durante estes 4 anos. O povo é o legislador 
supremo, sugerindo, criticando, aplaudindo ou conde-
nando as matérias em pauta nesta Casa de leis.

Parlamentares estreantes ou experientes, sei que 
todos somos movidos por um sentimento comum: o de-
sejo de trabalhar para que o Brasil continue avançando, 
até que não falte a um único brasileiro trabalho e pão, 
conhecimento e saúde, teto, alegria e paz. 

Pretendo contribuir com o processo legislativo 
com vistas a aperfeiçoar a legislação vigente e a inovar 
em áreas cruciais para a sociedade brasileira. Ainda 
temos muito a avançar em questões relativas à saúde, 
à educação e ao meio ambiente, por exemplo. 

Aproveito aqui a oportunidade, senhoras e senho-
res, para falar um pouco sobre os desastres ecológicos 
que temos visto neste início de ano no Brasil. São inú-
meros os Municípios atingidos por catástrofes. Também 
aproveito esta oportunidade para me solidarizar com 
as vítimas de enchente da minha região.

Solidarizo-me com o povo do Rio de Janeiro, 
com o Governador, com o Secretário de Segurança 
Pública, com o Secretário da Saúde, com os policiais 
federais, com os policiais rodoviários federais, civis e 

militares, com os integrantes do Corpo de Bombeiros, 
com os militares das Forças Armadas e também com 
nossos irmãos na fé, todos imbuídos de um único ob-
jetivo: resgatar a paz e a esperança de dias melhores 
à cidade do Rio de Janeiro.

Senhoras e senhores, é importante que o Con-
gresso Nacional olhe com mais carinho para as ques-
tões ambientais. A destruição da natureza continua e 
todos os anos temos visto catástrofes que arruínam 
famílias, destruindo não somente casas, ruas, estra-
das, mas principalmente destroçando sonhos e planos 
de milhares de cidadãos brasileiros. 

A indescritível dor daqueles que perderam suas 
casas e seus familiares não tem dimensão. Não há 
palavras correspondentes que traduzam a tristeza e 
a desilusão de nosso povo sofrido e amargurado por 
tamanhas agruras.

A natureza precisa de ajuda. Os sinais que ecoam 
todos os dias de suas entranhas são a voz desespera-
da de pedidos de socorro. Terremotos, maremotos, en-
chentes... Notícias cotidianas das manchetes de jornais. 
A humanidade precisa frear seu insaciável desejo de 
lucro desmedido. Desenvolvimento, sim, mas sempre 
baseado na sustentabilidade ambiental. Só assim po-
demos manter nossa fé no futuro para que as gerações 
vindouras vivam em um planeta plenamente habitável.

Sra. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação 
desta Casa legislativa e no Programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. ASSIS MELO (Bloco/PCdoB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é com o sentimento de pesar que 
subo a esta tribuna para falar de um grave acidente 
ocorrido por volta das 14 horas de ontem, no setor de 
montagem da Fábrica Nacional de Amortecedores 
(FANAMOR), na Avenida Perimetral Bruno Segalla, 
em Caxias do Sul. No momento da explosão de um 
cilindro de nitrogênio da fábrica, havia ali 30 trabalha-
dores; 15 deles foram hospitalizados. 

Entre os acidentados, encontra-se o trabalhador 
Ismael Carlos da Cruz, de 24 anos. Ismael foi grave-
mente ferido, sendo encaminhado para o Hospital 
Pompeia. Ele passou por uma cirurgia e encontra-se 
na Unidade de Tratamento Intensivo.

Segundo o Capitão Márcio Leandro da Silva, do 
Corpo de Bombeiros de Caxias, os trabalhadores foram 
atingidos por estilhaços provocados pelo rompimento 
e explosão do cilindro. Ficará a cargo da Polícia Civil 
a perícia técnica do local, que deve apontar as cau-
sas do acidente.

Presto aqui a minha solidariedade aos familiares 
de Ismael e dos demais trabalhadores acidentados. 
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Acredito que a busca incessante pelo lucro não pode co-
locar em risco a vida de trabalhadoras e trabalhadores, 
como parece ser o caso desse trágico acontecimento.

A explosão de um cilindro de nitrogênio, que de-
veria estar no lado de fora da empresa e não na parte 
interna, próxima ao local de trabalho, expôs a vida de 
dezenas de trabalhadores.

As normas de segurança existem para serem se-
guidas e não para cumprir mera formalidade. O caso 
em questão expõe a fragilidade desse sistema e serve 
como um alerta para as empresas da região da Serra 
Gaúcha e de todo o Brasil.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e 
Região, entidade que tenho a honra de presidir, reali-
zou na manhã de hoje Assembleia Geral na empresa. 
Denunciamos a negligência com a proteção dos traba-
lhadores e cobramos medidas para a assistência aos 
familiares dos acidentados.

Entendo que a melhor resposta para o enfrenta-
mento dessa questão é a luta por maior segurança do 
trabalho. Por isso, Sr. Presidente, solicito que a Polícia 
Civil do Rio Grande do Sul aja com rapidez e com o 
necessário cuidado técnico para que sejam encontra-
das as razões do acidente e haja a responsabilização 
dos culpados desse trágico acontecimento, que ficará 
marcado na vida dos trabalhadores da fábrica.

O SR. GIACOBO (Bloco/PR – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, com uma população de 112.846 habitantes 
(Censo IBGE/2010¹) e uma área de 1.249.422 quilô-
metros quadrados, Campo Largo, distante cerca de 30 
quilômetros da Capital do Estado, é um Município do 
Estado do Paraná conhecido como Capital da Louça. 
Também sedia uma das fontes de água mineral mais 
conhecida do País, a Ouro Fino. Está situado a sudes-
te do Estado, pertencendo à Região Metropolitana de 
Curitiba.

A cidade foi fundada em 1870. É sede de im-
portantes empresas – Incepa, Porcelana Schmidt, 
Germer, Lorenzetti –, cujos produtos são conhecidos 
internacionalmente.

Este mês, mas precisamente no dia 23 de fe-
vereiro, Campo Largo completa mais um aniversário. 
Em 1870, pela Lei nº 219, a cidade foi desmembrada 
de Curitiba. Seus filhos naturais são conhecidos como 
campo-larguenses.

O nome do Município advém da largueza dos 
horizontes do lugar. Campo Largo tornou-se ponto de 
referência, sendo que essa denominação prevaleceu 
desde os primórdios de sua ocupação. O Coronel An-
tônio Luiz, português de nascimento e conhecimento 
pelo apelido de Tigre, foi o grande pioneiro do atual 

Município². Ele possuía uma fazenda exatamente onde 
hoje se localiza a sede municipal².

As riquezas de maior relevância no Município 
são caulim, argila, água mineral, calcário, lenha, ma-
deiras em geral e erva-mate. O caulim e a argila são 
utilizados na fabricação de louças e cerâmicas de di-
versas espécies. 

Campo Largo é dividido em 5 distritos e 147 bair-
ros. É o 14º Município mais rico do Paraná e tem a 152ª 
melhor distribuição de renda do Estado. Por isso, é um 
dos Municípios mais desiguais do Brasil³.

Há no Município 371 estabelecimentos indus-
triais, correspondendo a 6.962 empregos com carteira 
assinada. Existem no Município 703 estabelecimentos 
varejistas e 74 atacadistas. A cidade possui 7 agências 
e sucursais de estabelecimentos bancários. As princi-
pais transações comerciais do Município são mantidas 
com as cidades de Curitiba e Ponta Grossa. 

Em Campo Largo a cultura é bem diversificada. 
Há um conjunto de manifestações artístico-culturais, 
religiosas e desportivas relativas à sociedade campo-
-larguense.

Realizam-se duas festas religiosas tradicionais 
na cidade: a da padroeira, Nossa Senhora da Piedade, 
em 2 de fevereiro; e a do divino Espírito Santo, em dia 
variável de junho de cada ano. Essas festividades são 
realizadas com procissão pelas ruas, queima de fogos, 
repiques de sinos, leilões, quermesse etc.

Campo Largo, Sras. e Srs. Parlamentares, é um 
dos orgulhos do nosso Paraná. Por tudo isso, esta-
mos aqui nesta tribuna para parabenizá-lo por mais 
este aniversário.

Sr. Presidente, gostaríamos que nosso discurso 
constasse nos Anais desta Casa do Legislativo e tam-
bém fosse divulgado no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha dizer!
1 – Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) – 29 de novembro 
de 2010.

2 – Campo Largo, Paraná. Instituto Brasileiro de 
Geografia Estatística – IBGE.

3 – Ranking decrescente do IDH-M dos Municípios 
do Brasil. Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

A SRA. GORETE PEREIRA (Bloco/PR – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, todos os anos comemora-se nesta 
Casa a passagem do Dia Internacional da Mulher. Este 
será vivido em circunstância veramente especial: é o 
primeiro a transcorrer quando uma mulher ocupa a Pre-
sidência da Republica no Brasil e o primeiro que temos 
uma Deputada eleita para Mesa Diretora da Câmara.
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Trata-se, sem dúvida, da mais contundente mani-
festação do empoderamento feminino em nosso País. 
Ao cabo de um processo secular de emancipação e 
cidadania, em que não faltaram dolorosos episódios 
de preconceito e discriminação, a mulher brasileira 
se vê hoje representada pela ocupante do mais alto 
cargo público da República, por decisão soberana da 
população.

A eleição de Dilma Rousseff apresenta esse ine-
gável sabor. Significa o reconhecimento indiscutível do 
papel da mulher nos destinos nacionais, em quaisquer 
formas de participação. 

Outra grande vitória feminina foi a eleição da 
Deputada Rose de Freitas para a 1ª Vice-Presidência 
desta Casa, resultado comemorado por todas nós, 
mulheres, que na Câmara dos Deputados timidamente 
ocupamos apenas 44 das 513 cadeiras. 

Como mãe, trabalhadora e profissional, em car-
gos subalternos ou de chefia, na iniciativa privada ou 
no serviço público, a mulher brasileira tem se mostrado 
à altura de suas responsabilidades e chega assim aos 
níveis decisórios do Governo.

Além da Presidente da República, da 1ª Vice-Pre-
sidente da Câmara dos Deputados, de 3 Senadoras na 
Mesa Diretora do Senado Federal, há oito Ministras, 
o maior número de mulheres no primeiro escalão da 
administração direta na história brasileira. 

Em que pese o progresso inédito nesse sentido, 
sabemos que ainda se vive um descompasso no Bra-
sil. Ao tempo em que assume a Presidência, Dilma 
Rousseff governará um país que ainda guarda ranço 
sexista, em que é alto o índice de violência contra a 
mulher, em que não se presta atendimento específi-
co à saúde, em que não há correspondência salarial 
para postos de mesma função, em que predomina a 
presença masculina nos cargos de maior hierarquia. 
É como se o País já estivesse pronto para eleger uma 
mulher para a Presidência, mas ainda não admitisse 
a paridade feminina nos ambientes doméstico e pro-
fissional mais próximos. 

O que isso significa, Sra. Presidente? Significa 
que estamos realmente à metade do caminho, com 
grandes desafios a serem vencidos. Ainda há muito 
a ser feito em termos da verdadeira emancipação da 
mulher, em especial no que se refere à erradicação 
da violência doméstica, cujos índices são alarmantes.

De acordo com a Central de Atendimento à Mu-
lher, houve um aumento de 128% em relação ao ano 
passado, haja vista o número de denúncias realizadas 
pelo serviço nacional Ligue 180. Se, de um lado, os 
dados sinalizam um aumento saudável da própria ini-
ciativa da denúncia, é certo que, de outro, revelam a 
permanência de uma mentalidade extremamente de-

letéria no que diz respeito ao tratamento dispensado 
à mulher. A instituição de delegacias especializadas e 
o recente advento da Lei Maria da Penha significaram 
avanços importantes, mas insuficientes em termos de 
políticas públicas realmente eficazes para a prevenção 
e a punição em casos de violência contra a mulher.

Quanto à participação no mercado de trabalho, 
permanece a luta pela igualdade de oportunidades 
na educação e pelo acesso igualitário a todos os pos-
tos e cargos, com paridade salarial. Deve-se prestar 
especial atenção à problemática da trabalhadora ru-
ral – que deve ter acesso à propriedade da terra, ao 
crédito, à assistência técnica e às políticas sociais – e 
à necessidade de ampliação de creches públicas em 
todas as cidades do País.

Lembre-se, a propósito, recente levantamento re-
alizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais – INEP, segundo o qual, na faixa etária 
de 18 a 25 anos, há 3,5 milhões de brasileiros fora da 
escola ou do mercado de trabalho. Desse contingen-
te, 75% são mulheres, em chocante demonstração 
da acentuada desigualdade de gênero em termos de 
acesso à profissionalização e ao mercado.

Finalmente, no que se refere à saúde, verificamos 
uma defasagem perversa entre a oferta de serviços 
e a demanda populacional. De posse de informações 
preocupantes – como a de que, até 2015, 30 brasilei-
ras por dia serão vítimas de câncer de mama –, temos 
de convir em que é absolutamente necessário investir 
na democratização da saúde feminina no Brasil, com 
garantia de atendimento especializado em todas as 
regiões do País. Daí nossa proposta de criação de 
Hospitais da Mulher nos Municípios com população 
acima de 100 mil habitantes, de modo a assegurar a 
presteza e a qualidade do atendimento à mulher de 
todas as faixas etárias, com ênfase na prevenção. Po-
demos adiantar, Sra. Presidente, que obtivemos boa 
recepção do próprio Ministro da Saúde quanto à ini-
ciativa, que deverá, se concretizada, revolucionar a 
saúde da mulher no Brasil.

Com estas breves palavras, Sra. Presidente, con-
dizentes com o tempo de que dispomos, não esgotamos 
por certo o universo temático que envolve a questão 
da mulher em nosso País. Mas aproveitamos a ocasião 
para registrar nosso empenho em continuar nessa luta, 
agora com o respaldo de S.Exa. a Presidenta Dilma 
Rousseff. Assim, participamos, com o entusiasmo e a 
veemência de sempre, das mais do que justas come-
morações pelo Dia Internacional da Mulher. Parabéns 
a todas nós.

Muito obrigada.
O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PRB – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. 
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e Srs. Deputados, estamos às vésperas de mais um 
Dia Internacional da Mulher, 8 de março. 

Como se sabe, a data foi instituída em 1910, 
durante uma conferência na Dinamarca, como forma 
de homenagear as 129 operárias que, em 8 de março 
de 1857, lutando por seus direitos, sucumbiram ante 
o arbítrio e o fogo numa fábrica têxtil em Nova York.

Entretanto, a oficialização deu-se somente em 
1975 e, a partir de então, realizam-se, na maioria dos 
países, conferências, debates e reuniões cujo objetivo 
maior é discutir o papel da mulher na sociedade atual 
e fomentar a luta por novas conquistas.

No Brasil, não tem sido diferente. A data tem ser-
vido para comemorar as vitórias obtidas, ao tempo em 
que somos chamados a lembrar a opressão e a vio-
lência que instigaram a luta das mulheres brasileiras, 
lideradas por suas pares mais ousadas, entre elas a 
que há pouco assumiu a Presidência da República.

Aqui, nesta Nação de cultura patriarcal arraigada, 
onde tantos descalabros aconteceram e – infelizmente 
– ainda acontecem, é nesta ocasião que se revigoram 
as disposições para os novos embates, à luz das dis-
cussões afloradas, da história rememorada, dos fatos 
expostos, dos números apurados e das constatações de 
que ainda estamos longe de conquistar uma situação 
de equidade entre homens e mulheres, Sra. Presidente.

Este ano, o 8 de Março transcorre em momento 
ímpar. A eleição de uma mulher para ocupar o cargo 
maior da República e as nomeações de muitas mulhe-
res para postos diversos do poder público fazem-nos 
vislumbrar tempo novo. Novidade que também aconte-
ce nesta Casa, Sra. Presidente, quando, pela primeira 
vez, uma mulher integra a Mesa Diretora. 

A eleição da nobre colega Rose de Freitas para 
a 1ª Vice-Presidência da Câmara dos Deputados é 
também evidência de que a luta das mulheres brasi-
leiras tem logrado êxito, tem realmente valido a pena.

Cada uma dessas mulheres que figuram em posi-
ção de destaque e todas as outras que se empenham 
na luta pela igualdade de gênero, anônimas ou não, 
merecem o nosso reconhecimento e a nossa home-
nagem. Em cada uma delas há certamente um pouco 
de Francisca Senhorinha da Motta Diniz, Jerônima 
Mesquita, Bertha Lutz, Bárbara Heliodora, Carlota Pe-
reira de Queiroz, Anita Garibaldi, Maria Quitéria, Maria 
da Penha, entre tantas outras que fizeram da luta de 
poucas a luta de muitas, contribuindo para que acon-
tecessem as conquistas da mulher brasileira ao longo 
dessa história mais que secular.

Manifesto, portanto, meu regozijo, ao tempo em 
que cumprimento as mulheres todas e alguns homens 
que participaram e participam da busca por espaços 

para a mulher e, sobretudo, pelo respeito à condição 
humana de todas elas.

Lembremo-nos, entretanto, de que a luta conti-
nua. São incontáveis as desigualdades de gênero no 
Brasil. Cotidianamente, nos próprios lares, nas próprias 
comunidades, mulheres são vítimas, na maioria das 
vezes silenciosas e indefesas, de agressões físicas, 
sexuais e psicológicas de todos os tipos e intensida-
de. Ou, ainda, em outros domínios sociais, de outras 
formas de violência mais sutis, embora não menos 
perversas, como a desvalorização no mercado de tra-
balho e o assédio sexual e moral.

De minha parte, reafirmo meu compromisso com 
as mulheres brasileiras, no mesmo passo em que con-
clamo meus pares para que façamos do tempo que se 
inicia o divisor da História. Que, irmanados nessa luta, 
tenhamos, doravante, cada vez mais o que comemorar 
e cada vez menos o que reivindicar.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PASTOR MARCO FELICIANO – (PR – 

RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, uso desta tribuna para para-
benizar a população do Rio de Janeiro, na pessoa do 
Sr. Prefeito Eduardo Paes, meu amigo, pela passagem 
de mais um aniversário neste 1º de março.

Falar da cidade do Rio de Janeiro muito me agra-
da, pois é um lugar onde fui sempre bem recebido – 
povo hospitaleiro, geografia maravilhosa, cartão postal 
do Brasil. 

Rio de Janeiro, o próprio nome encerra tudo o que 
se delineia em nosso pensamento. Lugar ímpar, com 
povo temente a Deus e extremamente religioso que 
encontra no Senhor forças para superar todos os pro-
blemas. Dá exemplo para todos nós de coerência, pois 
uma cidade que tem o Cristo Redentor como símbolo 
só poderia ter um povo como o carioca, hospitaleiro e 
gentil, principalmente a comunidade evangélica, que, 
em constante oração, dá provas para todo o Brasil de 
que um povo maravilhoso faz uma cidade maravilhosa.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – 

GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, quero reportar-me à apreensão 
dos brasileiros em relação às constantes interrupções 
no fornecimento de energia elétrica. O último episódio, 
que ocorreu na semana passada, deixou oito Estados 
do Nordeste às escuras.

Com todo esse descaso do Governo Federal, que 
se arrasta há anos, reforço o pedido dos meus pares 
para que convoquemos a presença, nesta Casa, do 
Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, a fim de 
dar uma explicação convincente à Nação sobre o que 
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realmente gerou esse novo apagão. O episódio pre-
judicou mais de 40 milhões de pessoas e gerou um 
prejuízo incalculável no comércio. O povo brasileiro 
precisa saber qual é o posicionamento do Governo 
Federal diante do ocorrido. 

Peço a presença do Sr. Ministro para que respon-
da os seguintes questionamentos: o que houve efeti-
vamente para que ocorresse esse grande apagão no 
Nordeste? Que providências serão tomadas para que 
isso não aconteça mais? Que investimento foi realizado 
pelo Governo Federal nos últimos oito anos? De que 
forma os usuários e consumidores serão ressarcidos 
de todos os prejuízos ocasionados pela mencionada 
interrupção no fornecimento de energia elétrica?

Causaram-me estranheza também as informa-
ções desencontradas, diante da última situação ocor-
rida no Nordeste. Enquanto o diretor da Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco afirmou, após o apagão, 
que se tratava de um defeito, em consequência de falha 
no sistema de proteção, o Ministro de Minas e Energia 
disse que aquilo não se confirmava. Ora, um governo 
sério e coerente deve passar as reais situações em 
que se encontra determinado setor e não enganar a 
população ou maquiar a verdade. 

Vale ressaltar que em novembro de 2009 um 
apagão deixou 88 milhões de pessoas de 18 Estados 
às escuras. O blecaute ocorreu duas semanas depois 
de a então Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rous-
seff, afirmar que tinha certeza de que não iria haver 
apagão de forma alguma. 

A Presidente Dilma mostra que estava no míni-
mo mal-informada, pois os problemas no setor elétri-
co são constantes. No meu Estado de Goiás existem 
problemas crônicos, e algumas regiões têm apagões 
diários. Precisamos convocar urgentemente o Ministro 
de Minas e Energia, Edison Lobão, para que possamos 
tomar as decisões cabíveis.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. IRACEMA PORTELLA (PP – PI. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, como representante do povo piauiense, 
sinto-me fortemente motivada a discutir os problemas 
da saúde pública nacional.

Antiga e ainda urgente, a questão da epidemia 
de dengue continua a ocupar o noticiário e a preocu-
par as autoridades.

Não obstante alguns avanços estruturais, devi-
damente comprovados, a estação mais quente do ano 
traz de volta o recrudescimento de casos em todos os 
Estados do País. Muito recentemente, o Secretário de 
Vigilância do Ministério da Saúde asseverou à impren-
sa que houve melhora de 60% em relação a janeiro de 
2010, mas deixou claro que é cedo para comemorar. 

A ressalva deve-se ao fato de estarmos distantes do 
fim do verão, e também à previsão de que dezesseis 
Estados brasileiros apresentam risco muito alto de 
sofrerem com a epidemia proximamente.

Treze deles são do Norte e Nordeste, além do 
Rio de Janeiro. Os demais Estados distribuem-se entre 
as faixas de risco alto, moderado e risco baixo. Nesta 
última, apenas Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Por outro lado, entre os setenta Municípios inclu-
ídos como de alto risco estão todas as capitais bra-
sileiras, com exceção de São Paulo, Porto Alegre e 
Florianópolis. Finalmente, trabalha-se com a presença 
comprovada do mosquito Aedes aegypti em mais de 
quatro mil Municípios do Brasil.

Servem tais números à comprovação da tese de 
que estamos muito, muito distantes da erradicação da 
dengue no País, sem desconhecermos, evidentemen-
te, há vários anos, o esforço consistente do Governo 
Federal.

Assim é que, ao tempo em que já se verifica o 
aumento do número de casos da dengue hemorrági-
ca, a forma mais letal da doença, as populações se 
veem colocadas em estado de alerta e começam, 
tardiamente, a se ocupar dos métodos de prevenção 
doméstico e comunitário.

Diante de quadro tão grave e, infelizmente, re-
nitente, a atingir de modo mais brutal as populações 
mais pobres, temos de encarecer, junto às autorida-
des competentes, a execução de políticas públicas de 
grande alcance, capazes de reverter a proliferação da 
doença de modo constante e irreversível.

Sendo de modo imediato responsabilidade mu-
nicipal, o combate à dengue não dispensa a estreita 
colaboração com os estado e a União. Pelo contrário, 
o quadro está exigindo que se intensifique a articu-
lação entre os três níveis de governo, no sentido da 
massificação das atividades de promoção e prevenção.

Trata-se, de fato, e em última instância, da sus-
tentação de uma decisão política de amplo espectro, 
que determine cada passo ou atitude relativamente 
à doença.

É certo que se há de investir pesadamente nas 
atividades específicas de prevenção, como a vigilância 
e a borrifação das áreas mais afetadas.

Mais do que tudo, porém, deve-se investir nas 
campanhas de educação e conscientização, a par-
tir das quais todo e cada indivíduo se responsabilize 
ao menos pelos depósitos abertos de água parada, 
e assim contribua com o projeto maior, comunitário 
e governamental, de evitar a propagação da doença.

Dito de outro modo, a sociedade brasileira deve 
compreender, de uma vez por todas, que somente a 
atuação conjunta dos órgãos de saúde, devidamente 
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capacitados, e da população, devidamente engajada, 
será capaz de promover uma mudança significativa no 
perfil da epidemia de dengue no País.

Para finalizar, tenho certeza de que a vontade 
coletiva, sustentada, repito, por decisão política con-
junta, terá o condão de reverter os índices vetoriais da 
dengue no Brasil.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. LUIS TIBÉ (Bloco/PTdoB – MG. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o dia 8 de março é uma data significativa 
para a defesa dos direitos das mulheres em todo o 
mundo. É um dia de afirmação das lutas históricas das 
mulheres, como também é um dia de comemoração, 
pois brindamos as suas conquistas e especialmente os 
avanços que possibilitam antever dias de mais igual-
dade e mais respeito à condição feminina. 

Na maioria dos países, realizam-se por ocasião 
desta data conferências, debates e reuniões cujo ob-
jetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. 
O esforço é para tentar diminuir e quem sabe um dia 
extirpar o preconceito e a desvalorização ainda impos-
ta à mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda 
sofrem, em muitos locais, com salários baixos, violência 
masculina, jornada excessiva de trabalho e desvan-
tagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, 
mas muito ainda há para ser modificado nesta história. 

A mulher, aliando sua capacidade com o seu jeito 
singular e a sua delicadeza, soube galgar e conquistar 
o seu degrau na escada da vida, que inclui o seu lado 
profissional, familiar e pessoal. Ser forte não significa 
gritar para ser ouvida, se isso pode ser feito com uma 
voz doce e carinhosa; não precisa exigir para conseguir 
as coisas, se com o seu jeitinho especial pode pedir 
e ser atendida. A força da mulher está na persuasão. 

Sras. e Srs. Deputados, em seu primeiro discurso 
como Presidente eleita, Dilma Rousseff afirmou que 
sua vitória é um exemplo para todas as mulheres e 
uma demonstração de avanço democrático do País. 
Dilma recebeu mais de 55 milhões de votos e é a pri-
meira mulher a governar o Brasil. Mas se no Gover-
no Federal a liderança feminina é uma novidade, em 
muitas outras áreas as mulheres já ocupam espaços 
antes dominados pelos homens. Exemplo disso são 
as novas Ministras de Estado que ocupam boa parte 
da Esplanada dos Ministérios. Aqui na Câmara dos 
Deputados a representação feminina vem crescendo 
paulatinamente. Com isso vem também se ampliando 
o repertório e a ousadia de suas proposições, que ver-
sam sobre temas de todas as naturezas, da educação 
à liberdade de imprensa. 

O que cabe a nós, simples homens, é abrir espaço 
e deixar que elas busquem seus ideais, conquistem os 

mais elevados cargos, governem, eduquem, estejam 
sempre em níveis de destaque. Sabemos que sua força, 
unida ao seu equilíbrio e delicadeza, são capazes de 
remover montanhas e tornar o mundo melhor. 

Em nome das mulheres do meu Estado, Minas 
Gerais, e da Deputada Federal Rosinha da Adefal, do 
PTdoB de Alagoas, deixo aqui minha homenagem a 
todas as mulheres, que vêm a cada dia dando demons-
tração de garra e atitude e que fazem ao nosso lado 
a história desse País. 

Sra. Presidente, por último, gostaria de solicitar 
que este pronunciamento fosse divulgado pelos meios 
de comunicação desta Casa e pelo programa A Voz 
do Brasil. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Pas-

sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Mauro 
Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presi-
denta, Sras. e Srs. Deputados, instalou-se, hoje, ao 
meio dia, neste Plenário, a Comissão Especial da Re-
forma Política, constituída com o objetivo de elaborar 
projeto que atenda à exigência da própria sociedade, 
inconformada com a protelação até aqui constatada 
no âmbito do Congresso, ensejando indefinição que 
conduza temas relevantes a uma sequenciada judicia-
lização, conforme ressaltou em fevereiro passado, o 
próprio Senador José Sarney, na abertura da presente 
Legislatura, diante da Presidenta Dilma Rousseff e do 
Chefe do Poder Judiciário, Cesar Peluzo.

Ontem, aliás, abordando essa temática, lamen-
tei que o trabalho fosse confiado a duas Comissões 
– uma do Senado, outra da Câmara –, o que delonga-
ria, inevitavelmente, o trâmite de proposição referente 
a esse assunto, que não pode deixar de ser amplo, 
como reclamam os segmentos da coletividade mais 
conscientizados, ainda à espera de que se corrijam 
as distorções até aqui registradas nas mais recentes 
competições democráticas.

Caberá ao ex-Senador Almeida Lima, nosso com-
panheiro nesta Casa, a missão de dirigir a aludida 
Comissão, bem assim ao eminente colega Henrique 
Fontana o encargo de reunir as sugestões e unificá-
-las para o definitivo exame por parte deste Plenário 
soberano.

O andamento, portanto, da futura proposição, 
ainda em processo embrionário, passará pelo crivo do 
bicameralismo, tudo indicando que, antes do final do 
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semestre, não se terá um esboço concluído, em con-
dições de ser discutido e votado pela maioria destas 
duas Casas legislativas.

De qualquer forma, o Presidente Marco Maia, 
em consonância com as diversas bancadas, cumpre 
compromisso de campanha, diligenciando uma provi-
dencia que passa a ser autêntico desafio para os que 
passaram a integrar o citado Colegiado, com quatro 
dezenas de componentes.

Tendo sido partícipe de outras Comissões análo-
gas, em passadas legislaturas, espero oferecer o meu 
modesto concurso para que se chegue a algo que al-
cance franca ressonância nesta e na outra Casa do 
nosso Parlamento.

A Reforma Política tornou-se exigência da pró-
pria opinião do País, inadmitindo procrastinação, sob 
quaisquer pretextos.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Dr. Paulo César.

O SR. DR. PAULO CÉSAR (Bloco/PR – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, senhoras e senhores, ilustres cidadãos do 
meu Estado do Rio de Janeiro, a quem tenho orgulho 
de aqui representar, pretendo usar estes 25 minutos 
do Grande Expediente para falar de um tema que julgo 
da maior relevância, além de ser extremamente atual 
para o momento político e econômico pelo qual passa 
o Brasil. Trata-se da reforma tributária.

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos 
em débito com a Nação brasileira. Temos uma tarefa 
pendente que não pode mais ser adiada, qual seja, a 
de encontrarmos mecanismos que tornem mais jus-
ta a cobrança de tributos em todos os segmentos da 
economia nacional.

Nossa carga tributária é equivalente à dos paí-
ses ricos, mas os serviços prestados à população são 
precários. Além disso, os tributos são especialmente 
salgados para os trabalhadores de baixa renda. E, para 
piorar, nosso sistema tributário trava o crescimento eco-
nômico, conspirando contra os produtores nacionais. 
Essa situação não pode mais perdurar. 

De fato, Sra. Presidente, em 2010, a carga tribu-
tária nacional atingiu o patamar de 34,7% do PIB, re-
corde absoluto em termos tributários no Brasil, marca 
pouco inferior à média de 35%, observada nos países 
integrantes da Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico – OCDE, cujos membros 
são as nações mais ricas do mundo.

É espantoso, nobres colegas, pois, em termos 
de proporção do PIB, nós, brasileiros, pagamos mais 
imposto do que espanhóis, canadenses, suíços, ir-
landeses, para não falar dos japoneses e dos norte-
-americanos. 

O Sr. Mauro Benevides – V.Exa. me permite um 
aparte, nobre Deputado Dr. Paulo César? 

O SR. DR. PAULO CÉSAR – Pois não, Deputado 
Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputado, V.Exa. 
faz um discurso de rara oportunidade, quando se repor-
ta a esse tema, visto que, a partir de hoje, começa a 
reunir-se o Conselho de Política Monetária – COPOM. 
E V.Exa. sabe que há neste momento uma expectativa 
nacional dos círculos financeiros. Há aquela previsão 
de se aumentar a Taxa SELIC em 0,5% ou 0,75%, e o 
empresariado reage a essa política de juros, realmente 
elevada, da qual se incumbe o Conselho de Política 
Monetária. Portanto, o discurso de V.Exa. é rigorosa-
mente ajustado à realidade brasileira. Regozijo-me 
com V.Exa. por abordar, com o seu tino e a sua expe-
riência de vida pública, tema que será incluído obri-
gatoriamente no noticiário a partir de amanhã. E na 
semana seguinte, com a ata, vamos saber as razões 
pelas quais o COPOM aumentou ou não, de 0,5% a 
0,75%, os juros prevalecentes no País. Cumprimento 
V.Exa. pelo discurso que profere na tarde de hoje na 
tribuna da Casa.

O SR. DR. PAULO CÉSAR – Agradeço ao nobre 
Deputado Mauro Benevides a intervenção, parabeni-
zando S.Exa. pelas palavras.

Se ainda tivéssemos devolução em forma de obras 
e serviços na proporção verificada naqueles países, até 
que poderíamos aplaudir esse percentual. Mas o que 
se verifica, infelizmente, é que ainda estamos longe 
da qualidade do retorno dos impostos que se vê nos 
países desenvolvidos.

Quase metade das receitas é obtida da cobrança 
de tributos sobre bens e serviços, tais como o ICMS, 
o PIS, a COFINS, o IPI e o ISS. Repassados aos pre-
ços da mercadoria vendida ou do serviço prestado, 
quem arca com esses tributos, no fim das contas, são 
os consumidores, especialmente os de baixa renda. 
Como os mais pobres gastam tudo que recebem, eles 
pagam proporcionalmente mais imposto sobre o con-
sumo do que os mais ricos, afinal estes conseguem 
poupar grande parcela da sua renda.

A tributação sobre a renda, que deveria reequi-
librar essa equação, o que faz é agravar o quadro. 
Enquanto o trabalhador chega a pagar até 27,5% de 
imposto de renda sobre seu salário, ganhos decorren-
tes do capital são usualmente tributados a 15% ou até 
mesmo isentos, como no caso dos lucros distribuídos 
aos sócios das empresas.

Quase 13% da arrecadação total vêm das pesso-
as físicas, na forma do imposto de renda e contribuição 
previdenciária. Outros 17% são pagos pelo empregador 
com base na folha de pagamento, recolhimento que 
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acaba, em maior ou menor grau, reduzindo a remune-
ração do fator trabalho.

Tudo somado, 80% das receitas tributárias são 
suportadas pelos consumidores e assalariados. Oitenta 
por cento! Dura realidade brasileira, Sras. e Srs. De-
putados: os que têm faixa salarial e de renda menores 
são os principais financiadores do Estado.

Até quando aceitaremos essa injustiça fiscal? 
Quando vamos fazer valer a Constituição, que prega, 
em seu art. 146, a tributação “segundo a capacidade 
econômica do contribuinte” e que proíbe, em seu art. 
150, o “tratamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente”?

E os problemas não param por aí. Não bastas-
sem o real muito valorizado e os juros mais caros do 
planeta, o produto nacional muitas vezes sujeita-se a 
uma tributação mais onerosa do que a cobrada sobre 
o similar importado. Isso porque, no Brasil, ICMS, IPI, 
PIS e COFINS se misturam numa caótica incidência 
uns sobre os outros, redundando em uma perversa 
tributação em cascata. Regras obtusas impedem o 
aproveitamento integral dos tributos embutidos nos 
preços dos insumos utilizados no processo de produ-
ção e tornam impossível saber qual a efetiva tributação 
sobre o bem fabricado internamente.

O Sr. Artur Bruno – Deputado Dr. Paulo César, 
peço que me conceda um aparte quando possível.

O SR. DR. PAULO CÉSAR – Concedo um apar-
te a V.Exa.

O Sr. Artur Bruno – Deputado Dr. Paulo César, 
parabenizo-o pelo pronunciamento, que acompanho 
atentamente. V.Exa., balizado por números e indica-
dores, fala com profundidade sobre o assunto. Dou 
minha contribuição a seu discurso na expectativa de 
que esta Casa, a Câmara dos Deputados, possa efe-
tivamente realizar a tão sonhada pelo povo brasilei-
ro reforma tributária. O Presidente Marco Maia já se 
manifestou no sentido de que será uma das reformas 
prioritárias desta Casa. Primeiro, gostaria que a refor-
ma tributária alargasse o número de contribuintes. Te-
mos poucos contribuintes, especialmente do Imposto 
de Renda, porque a maioria da população brasileira 
é mal remunerada. Gostaria que a reforma pudesse 
atingir sobretudo o capital, a renda e a propriedade, 
não o consumo e a produção, como hoje acontece, 
principalmente com o ICMS. Segundo, gostaria que 
nós efetivamente tivéssemos justiça tributária entre os 
entes da Federação, ou seja, que Municípios e Esta-
dos arrecadassem mais: hoje têm muitas atribuições, 
são responsáveis por muitas políticas, mas dispõem 
de poucos recursos. Se conseguirmos fazer essa des-
centralização, aumentando a base por meio de atingir 
com a reforma a contribuição e o imposto da renda 

sobre a propriedade e capital, nós iremos dar uma 
grande contribuição à sociedade brasileira. Parabéns 
pelo belo e profundo pronunciamento.

O SR. DR. PAULO CÉSAR – Agradeço ao nobre 
Deputado Artur Bruno a intervenção.

Retomo meu pronunciamento, Sra. Presidente.
Eu dizia que, no Brasil, ICMS, IPI, PIS e CO-

FINS se misturam numa caótica incidência uns sobre 
os outros, redundando em uma perversa tributação 
em cascata.

Tal já não ocorre nos países avançados, pois esse 
tipo de cobrança é realizado por meio do IVA – Impos-
to sobre o Valor Agregado, de incidência generalizada 
e transparente. A legislação é relativamente simples, 
permitindo ao produtor descontar toda a carga de tri-
butos que estiver contida no preço dos insumos e ao 
consumidor saber exatamente quanto está pagando 
de imposto nas suas compras.

Sra. Presidente, temos que colocar um fim nesse 
pesadelo! Temos que voltar a tratar da reforma tributária!

Por anos a fio, o Brasil aproveitou-se de um am-
biente externo muito favorável. A gestão prudente das 
finanças públicas nos fortaleceu e permitiu que saísse-
mos com mais rapidez da crise mundial. Mas os ventos 
internacionais continuam ameaçadores. Alguns países 
da Europa vêm penando para honrar suas dívidas pú-
blicas. Os povos do Oriente Médio estão colocando em 
xeque seus autoritários governantes, o que traz uma 
saudável brisa democrática, mas também acende lu-
zes de emergência no painel.

Sras. e Srs. Parlamentares, o sistema tributário 
é a espinha dorsal da economia de uma nação. Ele 
é o sustentáculo do desenvolvimento e a base de re-
partição de riquezas entre seus cidadãos. Temos que 
reforçar o nosso! Reforma tributária é assunto comple-
xo e delicado, que deve ser enfrentado enquanto as 
condições permitem um debate sereno e ponderado.

A característica mais marcante do atual momento 
é uma política econômica voltada para a aceleração do 
crescimento e, principalmente, uma política de inclusão 
social e redução das desigualdades que está na base 
das ações do atual Governo. É nesse contexto que se 
insere o projeto de reforma tributária que tramita no 
Congresso, resultado de um amplo debate realizado 
ao longo do último ano com Estados, Municípios, tra-
balhadores, empresários e especialistas, cujo princi-
pal objetivo é racionalizar nosso sistema tributário e 
ampliar o potencial de crescimento do País. 

A Reforma Tributária eliminará os obstáculos para 
uma produção mais eficiente e menos onerosa, reduzirá 
a carga fiscal que incide sobre produtores e consumi-
dores, estimulará a formalização e permitirá o desen-
volvimento mais equilibrado de Estados e Municípios. 
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Um dos objetivos da reforma tributária é contribuir 
para melhorar o modelo federativo brasileiro, primeiro 
passo de um processo mais amplo, a ser aprofundado 
ao longo dos próximos anos.

Diante desse pano de fundo, quero reforçar que 
já dispomos de um mecanismo praticamente pronto 
para atender as necessidades dos novos tempos em 
que se situa a economia brasileira.

E essa ferramenta está à disposição do Presi-
dente da Câmara dos Deputados, o Deputado Marco 
Maia, a quem conclamo que já no início desta Legisla-
tura coloque em votação o projeto de reforma tributária 
que se acha disponível aqui nesta Casa. A proposição 
foi analisada por Comissão Especial designada para 
esse propósito, tendo sido amplamente debatida pelos 
diversos setores da sociedade. 

Por isso, tendo acolhido as principais pondera-
ções e demandas reclamadas por aqueles segmentos, 
a Comissão Especial aprovou por maioria absoluta o 
relatório brilhantemente redigido pelo meu colega de 
partido, o Deputado Sandro Mabel, do Partido da Re-
pública de Goiás.

Alguns críticos da reforma tributária acreditam 
que ela continuará mantendo a atual situação, ou seja, 
apenas a União é que levará a melhor parte da repar-
tição dos impostos entre os entes federados. Mas a 
nova proposta não prevê isso. Ao contrário, Estados 
e Municípios, pela primeira vez, serão os maiores be-
neficiados com o sistema de tributação.

Vejamos esses benefícios para os Estados e os 
Municípios:

Aumento da arrecadação, por conta da redução 
da sonegação e do fim da guerra fiscal.

Adoção de mecanismos eficazes de desenvol-
vimento das regiões menos desenvolvidas do País, 
através do aprimoramento da política de desenvolvi-
mento regional.

Garantia de ressarcimento de eventuais perdas 
pelo Fundo de Equalização de Receitas, de modo a 
que nenhum Estado seja prejudicado pela reforma.

Criação de um ambiente federativo mais solidário 
e justo, através do fim da guerra fiscal, da modificação 
do critério de partilha municipal do ICMS e da amplia-
ção da base de partilha de tributos federais.

Além disso, caso aprovado o relatório da PEC, 
haveria a desoneração significativa da folha de paga-
mentos, isso porque a Proposta de Emenda à Consti-
tuição prevê uma queda de ponto percentual ao ano, 
durante 6 anos, da alíquota da contribuição do empre-
gador para a Previdência Social. 

E não para por aí. A PEC prevê também a extin-
ção do salário-educação, contribuição que onera a folha 
de pagamentos em 2,5%. Então, a partir do sexto ano 

subsequente ao da promulgação da Emenda Consti-
tucional, teríamos uma desoneração de 8,5% da folha, 
o que incentivaria o emprego formal, com contratação 
de trabalhadores com carteira assinada e direitos pre-
videnciários e trabalhistas garantidos.

Sras. e Srs. Deputados, verifica-se, assim, em 
um exame mais atento e mais amplo do projeto, dois 
grandes objetivos com a proposta de alteração da car-
ga tributária atual. O primeiro, mais explícito, é o de 
simplificação do sistema, cuja complexidade é enfati-
camente criticada há um bom tempo por empresários 
nacionais e estrangeiros. O segundo, mais implícito e 
não menos verdadeiro, é o de estímulo à redistribuição 
da renda, que atualmente ocorre exclusivamente por 
meio de programas assistenciais do Governo.

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acredito 
que é chegada a hora e a vez de se colocar em pauta 
o projeto da reforma tributária. A própria Presidenta, 
recém-eleita, tem reiterado, em seus pronunciamentos 
e entrevistas, essa urgente necessidade.

Por isso conclamo todos os Parlamentares para 
juntarmos esforços e aprovarmos a proposição, que 
aguarda apenas sua inserção na pauta de discussões 
do plenário desta Casa.

A reforma tributária se constituirá em mecanismo 
de justiça fiscal e tributária, beneficiando os elos mais 
fracos do sistema político e econômico do País, isto é, 
Estados e Municípios, trabalhadores e consumidores 
de modo geral.

Aprovemos, portanto, a nova sugestão do sis-
tema tributário, pois a partir dele retomaremos nosso 
crescimento econômico, com distribuição mais justa 
de nossas riquezas.

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é 
o nosso discurso.

Faço um apelo à Mesa Diretora e a todos os cole-
gas para que conversem com os Líderes, a fim de que 
possamos começar a discussão da reforma tributária. 
O relatório já está pronto. Foi um trabalho exaustivo. Na 
época nosso Líder Sandro Mabel correu este País, ou-
viu opiniões e discutiu o assunto, para fazer o relatório 
sobre a reforma tributária. Comecemos a discussão.

Este é um sonho antigo da população brasileira. 
a reforma política, cuja Comissão Especial foi instalada 
hoje, e a reforma tributária fazem parte da pauta deste 
ano desta Casa, porque essa é a vontade dos Depu-
tados, dos Senadores, da Presidenta Dilma Rousseff 
e do povo brasileiro, que não suporta mais a carga 
tributária. Que possamos começar essa discussão. 
Tenho certeza de que ainda no primeiro semestre con-
seguiremos aprovar a reforma tributária e, no segundo 
semestre, a reforma política.
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Sra. Presidente, agora gostaria de me dirigir à po-
pulação do Rio de Janeiro, da nossa querida Região dos 
Lagos, que abrange as cidades Búzios, São Pedro da 
Aldeia, Arraial da Cabo, Rio das Ostras, Macaé, Casi-
miro de Abreu, Araruama, Saquarema e a mais bela de 
todas, Cabo Frio, que me deu a honra de ser seu primeiro 
filho eleito Deputado Federal. Agora me honram com um 
segundo mandato para representar o Estado do Rio de 
Janeiro, em especial a Região dos Lagos e minha cidade.

Sra. Presidente, sábado, no jornal O Globo, foi 
divulgado o índice de violência daquela região. Infe-
lizmente, para nossa tristeza, Cabo Frio está em 50º 
lugar, entre os mais de 5.500 Municípios brasileiros. É 
uma tristeza que tem explicação, porque as políticas 
sociais do Governo Lula não foram implementadas 
pelo Prefeito, tucano, que há seis anos está no poder. 
Repito: ele desconheceu e não implementou naquela 
linda região as políticas sociais do Governo Lula, que 
beneficiaram tantos Estados e Municípios.

O Prefeito prefere que o índice de homicídio conti-
nue alto e que os jovens continuem sendo assassinados 
em Cabo Frio e não implementa um programa social. 
Não há um CAPS-AD – Centro de Atenção Psicosso-
cial Álcool e Droga; não há uma política de enfrenta-
mento e de combate ao crack; não há uma residência 
terapêutica; não há um local onde os jovens envolvidos 
com crack ou outras drogas possam ser atendidos.

Por mais que o Conselho Tutelar tente fazer algum 
trabalho, é pouco, porque não há investimento na Se-
cretaria da Criança e do Adolescente. O Secretário Luiz 
Antônio Cotias, por mais eficiente e brilhante advogado 
que seja, não consegue fazer nada, porque tem de tirar 
as crianças e os jovens da rua e transferi-los para outras 
cidades, para um local onde possam receber tratamento.

A Fazenda da Esperança, que tem sedes em Te-
resópolis, Guaratinguetá, na nossa região não existe. 
O Frei Hans Stapel insistiu várias vezes na constru-
ção de uma, mas o Prefeito da minha cidade tapa os 
ouvidos, fecha os olhos, não quer saber de programa 
social e deixa a violência se instalar, levando Cabo 
Frio ao 50º lugar em termos de homicídios. Os nossos 
jovens estão sendo assassinados, e a Prefeitura não 
toma uma providência, a Secretaria de Assistência 
Social não toma uma providência. Não há estímulo. 
Mesmo com todo o recurso que recebe – 10 milhões 
de reais por mês somente dos royalties do petróleo –, 
Cabo Frio não conta com um centro de atendimento de 
recuperação, um centro de atendimento psicossocial.

É uma pena que uma cidade tão linda, que nesta 
época tem seus hotéis e pousadas superlotados por 
turistas do Rio, São Paulo, Minas Gerais e outros Es-
tados, esteja passando por um vexame desse, e te-
nha se tornado notícia do jornal O Globo, de sábado.

Faço um apelo ao Prefeito de Cabo Frio, que tem 
seis anos de mandato e não implementou um programa 
social, para que, em vez de comprar todos os jornais 
e estações de rádio AM e FM da cidade com dinheiro 
público, arregace as mangas e faça uma política pú-
blica de combate às drogas para salvar nossos jovens 
do vício e da morte, diminuindo, consequentemente, o 
índice de homicídio da cidade.

Prefeito, vamos arregaçar as mangas! Vamos tra-
balhar! Não fique gastando dinheiro público para calar 
a boca dos locutores de rádio e da imprensa de Cabo 
Frio. V.Exa. se utiliza do dinheiro público para comprar 
os jornais e as FMs da cidade. Eles não dão uma nota 
sequer sobre esse problema pelo qual a cidade atra-
vessa, mas sabem procurar falsas notícias.

Como político, lutei, e sempre lutarei, pelo com-
bate à corrupção em Cabo Frio. Digo para o povo da 
Região dos Lagos: continuarei minha luta contra a 
corrupção eleitoral, a boca de urna e a compra de 
votos. São 14 anos dessa prática ilícita em Cabo Frio. 
Em 2010 foram colocadas 10 mil pessoas para fazer 
boca de urna, a 50 reais cada uma delas. Dez cami-
sas amarelas e 10 mil lanches foram distribuídos ao 
pessoal que fazia boca de urna.

Continuarei minha luta contra a corrupção elei-
toral no País, no Rio de Janeiro, na Região dos Lagos 
e na minha cidade de Cabo Frio.

Faço mais um apelo para o Prefeito tucano de 
Cabo Frio: arregace as mangas e trabalhe pelos nos-
sos jovens. 

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
O SR. GERALDO THADEU – Sras. Presidenta, 

peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. GERALDO THADEU (Bloco/PPS – MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
ta, Deputada Rose de Freitas, a nossa região está 
passando por um momento muito triste. Todo o País 
acompanhou o trágico acidente que feriu 50 pessoas 
e matou 16 jovens na festa de pré-carnaval, na cidade 
de Bandeira do Sul, localizada no sul de Minas Gerais. 
Uma serpentina metalizada, lançada por alguém, ao 
entrar em contato com a rede de média tensão, pro-
vocou o curto-circuito e o posterior rompimento dos 
cabos, que caíram sobre os foliões.

Tentarei fazer uso da palavra ainda hoje à tarde 
ou amanhã para dar maiores detalhes do que ocorreu. 
Mas fica registrada a nossa solidariedade às famílias 
desses jovens que faleceram nesse trágico acidente 
em Bandeira do Sul. 

Muito obrigado.



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 10033 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – A Mesa 
se solidariza com V.Exa., Deputado Geraldo Thadeu, 
do PPS de Minas Gerais.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra à Deputada Benedita da Silva, do PT 
do Rio de Janeiro.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT – RJ.) – Sra. 
Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, é com muito orgulho 
que novamente retorno a esta tribuna, representando o 
Partido dos Trabalhadores e a base de apoio da Presi-
denta Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita para o 
principal cargo da República do nosso País. E, nessa 
posição, o meu primeiro compromisso é o de contri-
buir e dar apoio à política de erradicação da miséria 
extrema, missão básica do Governo Dilma.

É um orgulho representar o povo do Rio de Janei-
ro. Esperava eu esta oportunidade para homenagear 
o meu Estado no Grande Expediente. Tenho para com 
o povo fluminense, sobretudo para com sua parcela 
feminina, compromisso que honrarei até o último dia 
de meu mandato. 

Mas não é apenas à mulher carioca e fluminense 
que me dirijo agora, quando se aproxima o Dia Interna-
cional da Mulher, a ser comemorado no próximo 8 de 
março, dirijo-me também a todas as mulheres do Brasil. 

Na condição de mulher antes de Parlamentar e 
com uma história de vida semelhante à de tantas bra-
sileiras, solidarizo-me com todas aquelas que lutam 
por uma existência digna, por melhores condições de 
subsistência e para proporcionar aos filhos melhores 
expectativas do que aquelas que elas mesmas pude-
ram ter; mulheres que almejam um futuro justo, que 
querem ser úteis à sociedade graças a seu trabalho e 
a seu envolvimento com a família, com a comunidade, 
com o País, com o mundo ao seu redor.

Estamos passando por profunda transforma-
ção social, um processo iniciado pelo Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, grande brasileiro a quem, neste 
momento, também quero prestar uma homenagem, 
assim como à nossa Presidenta, Dilma Rousseff, que 
dará continuidade ao seu trabalho e em bases mais 
avançadas. Essa transformação pode ser medida tam-
bém pela elevação da autoestima do povo brasileiro. 
Passamos a ter orgulho de sermos brasileiros, de ser-
mos negros e de termos oportunidades e futuro. No 
entanto, ainda falta muito, e, por isso, o povo elegeu a 
Presidenta Dilma, na certeza de que ela fará avançar 
e consolidar as conquistas democráticas e os progra-
mas de inclusão social. 

Sra. Presidenta, o compromisso fundamental não 
apenas do Governo Dilma Rousseff, mas igualmente do 
meu partido e da base governista nesta Casa é com a 
erradicação da miséria extrema no País. Nesse sentido, 

quero destacar o aperfeiçoamento dos programas so-
ciais e a implantação do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS e do Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional – SISANº

A inclusão social, marcas dos Governos Lula 
e Dilma, resgata uma dívida histórica com a grande 
maioria da população brasileira. Tal política não seria 
possível sem o novo modelo de desenvolvimento que, 
ao associar crescimento econômico com distribuição 
de renda, cria um vigoroso mercado interno de mas-
sas. Por isso é tão importante a defesa do pré-sal e 
do seu Fundo Social, merecidamente considerado 
como o nosso passaporte para o futuro. Essa enorme 
riqueza, cobiçada internacionalmente, foi descoberta e 
está sendo explorada no fundo do oceano, por meio de 
tecnologia nacional, desenvolvida pela nossa querida 
PETROBRAS – orgulho da Nação brasileira. 

A questão social, baseada na distribuição de 
renda e inclusão social, constitui um dos eixos funda-
mentais do desenvolvimento econômico. Entre 2004 
e 2009, os recursos investidos na Assistência Social 
cresceram 132,6%. Enquanto em 2003, 23% da popu-
lação sobreviviam com um quarto do salário mínimo 
atual, em 2009, a rede de proteção social já tirava da 
pobreza 28 milhões de pessoas. 

O Sr. Artur Bruno – Deputada Benedita da Sil-
va, quando possível, V.Exa. me concede um aparte?

A SRA. BENEDITA DA SILVA – Concedo o apar-
te a V.Exa. neste momento.

O Sr. Artur Bruno – Deputada Benedita da Sil-
va, quero me congratular com V.Exa. pelo seu pro-
nunciamento. Poucas pessoas neste País têm tanta 
sensibilidade, tanta história, tanto compromisso com 
a assistência social como V.Exa., que foi Ministra do 
Desenvolvimento Social. V.Exa. foi também Secretária 
de Estado e minha colega – fui Secretário Estadual do 
Ceará ao mesmo tempo em que V.Exa. era Secretá-
ria do Estado do Rio de Janeiro –, e o que V.Exa. está 
expressando é o pensamento da maioria do povo bra-
sileiro. O povo brasileiro reconhece que, no Governo 
Lula e agora no Governo Dilma, temos uma política 
de distribuição de renda, temos programas sociais que 
efetivamente estão diminuindo drasticamente o nú-
mero de pobres e de miseráveis deste País. Portanto, 
tenho certeza de que V.Exa., com a experiência, com 
o conhecimento e com a vivência que tem no trabalho 
social, dará grande contribuição ao Brasil. E V.Exa. já 
está, junto com a Frente Parlamentar do Pré-Sal, na 
luta para que essa riqueza seja de fato utilizada na 
área social, que é prioridade do Governo Dilma. Que-
ro somar-me a V.Exa. na luta em prol de políticas de 
assistência social no nosso País. 
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A SRA. BENEDITA DA SILVA – Agradeço a V.Exa. 
o aparte. Tenho certeza de que contarei com V.Exa. na 
Frente Parlamentar em Defesa do Fundo Social do Pré-
-Sal e na luta em defesa de políticas sociais neste País.

O Sr. Sibá Machado – Deputada Benedita da 
Silva, também quero parabenizar V.Exa. por tudo o 
que já foi dito pelo companheiro que vem lá do Ceará 
e acrescentar que V.Exa. foi uma brilhante Senadora 
da República, já governou o Estado do Rio de Janeiro 
e foi dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores, 
sendo uma liderança das mais consolidadas do Estado 
do Rio de Janeiro. Neste momento, ao fazer o balan-
ço das conquistas dos dois mandatos do Presidente 
Lula e dos 60 dias de Governo da Presidenta Dilma 
Rousseff, V.Exa. demonstra, de forma profunda, que 
realmente temos de fazer repercutir essas conquistas 
e esses indicadores a que se reporta. Verificando ago-
ra o número de postos de trabalho, de empregos com 
carteira assinada no Brasil, constatamos que, neste 
bimestre, já são 152 mil os empregos gerados. Fala-
-se em corte orçamentário, mas estamos promovendo 
equilíbrio fiscal. O País não vai parar, o País precisa 
andar. Como disseram alguns, o Brasil é como aquele 
navio transatlântico que, uma vez que adquire veloci-
dade, mesmo que puxem todos os freios, ainda assim, 
continuará andando. Então, parabenizo V.Exa. pelo 
brilhante pronunciamento e espero, naquilo que for 
possível, poder associar-me às bandeiras que V.Exa. 
tem defendido nesta Casa. Como todos dizem, o Rio 
de Janeiro é abençoado por Deus, e o pré-sal é mais 
uma riqueza que poderá colaborar para a superação 
definitiva do analfabetismo no País, das desigualda-
des tão profundas que vivemos por tantos anos. Que 
nesta década, esta Casa possa brindar o crescimen-
to do Brasil, porque esse é um dos países que mais 
crescerá na economia mundial. Parabéns a V.Exa. pelo 
pronunciamento. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA – Agradeço a 
V.Exa. o aparte.

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, a des-
nutrição infantil diminuiu 62%, caindo de 12,5% em 
2003 para 4,8% em 2008, ficando próxima de ser ex-
tinta em 2010. 

Segundo estudo do IPEA, cada real investido pelo 
Governo no Programa Bolsa Família se reverte em 1 
real e 44 centavos no PIB e em 1 real e 82 centavos na 
renda das famílias beneficiadas. Portanto, gasto social 
é investimento, não desperdício. Isso, sim, representa 
a ampliação real da democracia, com os seus direitos 
e conquistas alcançando as camadas mais profundas 
da pirâmide social. 

Sras. e Srs. Deputados, hoje o Brasil é um país 
respeitado no mundo. A sua política externa reflete as 

transformações internas e estabelece novas pontes 
que buscam estabelecer relações comerciais e eco-
nômicas mais justas entre os países. Somos parte do 
chamado BRIC, bloco formado, além de nós, pela Rús-
sia, Índia e China, estreitamos nossas relações com 
a África e aprofundamos a integração da América do 
Sul, fortalecendo em primeiro lugar o MERCOSUL. Se-
guindo a tradição de nossa política externa de defesa 
da paz, dos direitos humanos e das relações multila-
terais, estaremos sempre onde lá estiverem nossos 
interesses estratégicos. Sem abandonarmos nossas 
relações com os países desenvolvidos, ampliamos e 
aprofundamos as relações com os países emergentes 
e subdesenvolvidos. 

O caminho do Brasil potência passa por uma 
América Latina integrada, uma África sem fome e em 
crescimento e um ambiente internacional pacífico. E 
esta Casa, Sra. Presidenta, tem muito com o que con-
tribuir para o fortalecimento de nossa política externa 
independente e multilateral.

A eleição da primeira mulher Presidenta da Re-
pública Federativa do Brasil colocou em destaque a 
questão da igualdade de gênero – e sempre estive 
entre aqueles que defendem o enfrentamento à vio-
lência contra as mulheres. 

De fato, hábitos sedimentares de nossa cultura 
predominantemente masculina ainda passam ao largo 
de muitas das dificuldades que enfrenta a mulher bra-
sileira, mal compreendida em sua essência feminina. 

Para ficar no âmbito do mercado de trabalho, 
lembro que desde o momento em que busca um em-
prego, a mulher sofre restrições, inclusive no tocante 
a salários, e, se admitida, continua cerceada em suas 
aspirações de desenvolvimento e ascensão. À falta 
de políticas públicas de integral assistência à criança, 
essa mulher, ao tentar conciliar a já difícil realização 
profissional com o desejo sagrado da maternidade, 
vê-se entre dois mundos quase inconciliáveis na prá-
tica cotidiana. 

O Sr. Antonio Brito – Peço a V.Exa. um aparte, 
Deputada.

A SRA. BENEDITA DA SILVA – Concedo o apar-
te a V.Exa.

O Sr. Antonio Brito – Exma. Deputada, registro 
o trabalho feito por V.Exa. quando Ministra da Secre-
taria de Assistência e Promoção Social do Brasil. Na 
implementação da Lei Orgânica do SUAS, por ocasião 
da IV Conferência, estivemos juntos, V.Exa., Ministra, 
e eu, Presidente do Conselho Nacional de Assistên-
cia Social. Hoje, a Presidenta Dilma Rousseff, primeira 
Presidenta do Brasil, está na Bahia, anunciando o au-
mento do Bolsa Família, que foi unificado no período 
em que V.Exa. era Ministra. Esse registro histórico é 
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importante para constatarmos o trabalho desenvolvido 
por V.Exa. em prol da assistência social deste País.

A SRA. BENEDITA DA SILVA – Agradeço a V.Exa. 
o aparte. Honra-me saber que V.Exa. acompanhou o 
meu trabalho no Ministério na época em que estava 
na Presidência do Conselho.

Sras. e Srs. Deputados, não bastante tudo isso, 
a violência, assim como a exploração infanto-juvenil, 
continua presente em muitos lares e no submundo 
urbano Brasil afora, realimentando a permanente sub-
missão da mulher a ditames e valores predominante-
mente masculinos. As estatísticas continuam assus-
tadoras. Não falo apenas, nobres colegas, do que sei 
pela evidência dos números, falo do que vejo, falo do 
que me chega ao conhecimento, falo principalmente 
do que sempre assisti nas comunidades carentes onde 
morei, embora não ignore que o fenômeno não é “pri-
vilégio” – entre aspas – de mulheres pobres. Também 
aquelas pertencentes às classes mais abastadas são 
vítimas da perversidade de pais, maridos, irmãos e até 
estranhos, que se julgam no direito de lhes decretar 
vida ou morte.

Mais comuns do que se imagina são situações em 
que a mulher é maltratada, espancada e violentada, ou 
em que testemunha filhas, não raro muito pequenas e 
absolutamente indefesas, serem seviciadas dentro da 
própria casa e, mesmo assim, por medo, subalterna 
diante das piores ameaças, não apenas se cala, mas, 
muitas vezes, se imola, oferece-se em holocausto, num 
círculo que jamais se interrompe. 

Poucas têm condições de repetir o que fez, por 
exemplo, Maria da Penha Maia, cujo gesto de bravura 
e determinação levou à criação da Lei Contra a Vio-
lência Doméstica e Familiar. A chamada Lei Maria da 
Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2007 pelo 
Presidente Lula, que, na ocasião, disse: “Essa mulher 
renasceu das cinzas para se transformar em um símbolo 
da luta contra a violência doméstica em nossos País”.

Outra questão com que tenho compromisso pú-
blico, Sra. Presidenta, é a da igualdade racial, campo 
em que também muito avançamos no Governo Lula 
– e destaco o Estatuto da Igualdade Racial e a vitorio-
sa política de cotas nas universidades públicas. Ainda 
temos, porém, muito a navegar. As desigualdades em 
relação à população negra são históricas e não serão 
eliminadas em um só governo, é necessário todo um 
período de políticas afirmativas continuadas. Dessa 
forma, nesta Casa, quero contribuir de forma perma-
nente para a diminuição das desigualdades enfrenta-
das pela população negra e para o fortalecimento de 
nossa cultura e organização. 

O tema dos direitos humanos é também uma 
área em que sempre atuei. Não abro mão dele e da 
parceria com o Governo Federal. 

O meu querido Rio de Janeiro, que foi abando-
nado por muitos anos e praticamente ficou a reboque 
do desenvolvimento nacional, a partir dos Governo 
Lula e Sérgio Cabral, transformou-se num dos Estados 
com mais investimentos e oportunidades do País – foi 
registrado um movimento de 155 bilhões de reais de 
investimentos públicos e privados.

Merece destaque a recuperação da indústria 
naval, que, embora tradicional no Estado, estava su-
cateada. Hoje, revigorada e geradora de empregos 
qualificados, a indústria naval retoma o seu lugar na 
economia do Rio de Janeiro e se coloca diante de novos 
desafios e demandas para o seu contínuo crescimento.

Contudo, em meio a tantas realizações e espe-
ranças, na Região Serrana, polo turístico do Estado, 
fomos atingidos por uma tragédia provocada pelas 
chuvas. Felizmente, o Governo da Presidenta Dilma 
já tomou a decisão de investir no sistema nacional 
de prevenção e no fortalecimento da Defesa Civil dos 
Estados e Municípios. O Governo do Rio de Janeiro 
também foi rápido em socorrer Friburgo, Teresópolis e 
Petrópolis, os principais Municípios atingidos. 

Posso dizer que foi indescritível o sofrimento dos 
moradores e a destruição naquelas cidades. E sabemos 
todos que é necessário frear e controlar o crescimento 
desordenado nas cidades; construir moradias para as 
populações das áreas de risco; fazer a recuperação 
ambiental dos morros e margens dos rios; organizar a 
população para se defender preventivamente. 

Esta Casa, Sra. Presidenta, tem o dever, como 
integrante de um dos Poderes da República, de cobrar, 
fiscalizar e contribuir para a construção de um sistema 
de prevenção de tragédias eficiente em nosso País, 
mas também apoiar iniciativas emergenciais que fujam 
ao controle de qualquer vontade política. 

Os investimentos do PAC, como o do Complexo 
Petroquímico de Itaboraí – COMPERJ e o Arco Metro-
politano, que liga Itaboraí ao Porto de Sepetiba, atra-
vessando grande parte da Baixada Fluminense, são 
obras de grande impacto para o desenvolvimento do 
Estado e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Vemos também nessas grandes obras o respeito que se 
tem com a questão ambiental. Aliás, o desenvolvimento 
sustentável é um compromisso explícito do Governo 
Federal, e o Parlamento e a sociedade precisam estar 
cada vez mais conscientes de sua inevitabilidade, pois 
não há outra alternativa para o Planeta. O Brasil tem 
de fazer a sua parte e continuar lutando na arena in-
ternacional pela defesa do clima, do controle ambiental 
e do desenvolvimento sustentável.
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Outra questão de interesse vital para a socieda-
de brasileira que quero levantar aqui é a da segurança 
pública. O Governo do meu Estado vem mostrando, 
com as UPPs – Unidades de Polícia Pacificadora, que 
é possível libertar a população do domínio do tráfico 
armado e implantar serviços públicos nessas áreas. 
A ocupação policial planejada, seguida da ocupação 
social e da melhoria urbana, é uma medida indispen-
sável para se promover a integração das comunidades. 

Além disso, temos as obras PAC em grandes 
favelas do Rio mostrando a vontade política dos Go-
vernos Federal e Estadual de investir na inclusão dos 
setores carentes da sociedade. As UPPs podem ser 
um modelo para a segurança pública dos Estados que 
enfrentam problemas semelhantes. 

O Rio de Janeiro avançou também em outros 
aspectos da inclusão social. Estendemos a Rede de 
Proteção Social Básica, feita pelos Centro de Referên-
cia da Assistência Social – CRAS, a todos os Municí-
pios do Estado e elevamos o número de beneficiários 
do Programa Bolsa Família de 447.630 para 641.680 
famílias, um crescimento de 43%. 

Em relação aos jovens, outra grande preocupa-
ção tanto do Governo Federal quanto do Governo do 
Estado, merecem destaque as políticas públicas para 
a juventude. Além dos programas federais, como o 
PROJOVEM, há os Centros de Referência da Juven-
tude, que promovem qualificação profissional, esporte, 
cultura e lazer. 

Nas áreas fundamentais da saúde e da educação, 
que representam sempre grandes desafios, estaremos 
dando todo o nosso apoio e contribuição no sentido 
de melhorar cada vez mais o acesso e o atendimento 
às populações carentes.

Sra. Presidenta, quero ainda lembrar a esta Casa 
que a minha cidade do Rio de Janeiro comemora hoje 
446 anos de fundação. O grau de investimento que 
a cidade do Rio de Janeiro recebeu de agências de 
classificação de risco, no final do ano passado, foi um 
presente de aniversário antecipado. O Rio está hoje 
no mapa global como importante centro financeiro e 
de negócios, abrindo suas portas para a chegada de 
novos investidores estrangeiros. 

O Rio vive importante momento na articulação 
política e na união dos Governos. As três esferas ad-
ministrativas – municipal, estadual e federal – estão 
juntas pela primeira vez na história, e isso tem gera-
do resultados eficientes na redução da pobreza, na 
habitação popular, na saúde e na segurança pública.

Além disso, o Rio vai sediar a final da Copa do 
Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. A propósito, 
ressalto a importância dos investimentos em infraestru-
tura, lembrando que o Rio tem e sempre terá grande 

responsabilidade na imagem que o País projeta para 
o exterior. Por isso, nobres colegas, este não é apenas 
mais um aniversário de uma cidade. É o aniversário de 
um dos símbolos da nossa brasilidade.

Sra. Presidenta, é com satisfação que vejo o nosso 
País passar por tantas transformações que beneficiam 
os que sempre foram colocados à margem de tudo. E 
minha satisfação é ainda maior quando vejo que o meu 
Estado está totalmente integrado e identificado com 
essa política nacional. A redução da concentração de 
renda, a inclusão social e a ampliação da cidadania 
são fatores essenciais do fortalecimento da Nação 
brasileira e de sua projeção no mundo.

Isso tudo engrandece não apenas o Executivo, 
mas também os demais Poderes da República, elevan-
do a nossa responsabilidade pública. O fortalecimento 
do regime democrático e a sua contínua ampliação, 
com a crescente participação da sociedade nas con-
ferências nacionais e no diálogo com os movimentos 
sociais, representam conquistas da cidadania.

A minha vida pública é fruto dessa luta, e é pela 
ampliação e aprofundamento da democracia social que 
continuo desempenhando a função pública.

Por tudo isso, dou parabéns ao Governador Sérgio 
Cabral, ao ex-Presidente Lula e, agora, à Presidenta 
Dilma, que está abraçando o meu Estado e a minha 
cidade. Parabenizo também a Capital do Estado e o 
Prefeito Eduardo Paes, que está realizando um exce-
lente trabalho.

De igual forma, ressalto que precisamos cada 
vez mais olhar para a discriminação e o preconceito de 
gênero que ainda predominam nas nossas relações.

Aproxima-se o Dia Internacional da Mulher, data 
em que não apenas comemoraremos avanços signifi-
cativos, mas vamos também apresentar novas propo-
sições a esta Casa, para reconquistarmos direitos que 
foram tirados de nós, mulheres, e conquistarmos outros.

A reforma política é importante para as mulheres, 
assim como é importante para o País. O mesmo ocorre 
em relação à reforma tributária – e dela não abrimos 
mão – e ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde 
e do Sistema Único de Assistência Social, com o qual 
e estarmos de braços dados na promoção de políticas 
públicas de inclusão de gênero.

Precisamos olhar com mais atenção a saúde da 
mulher neste País, porque muitas de nós ainda morrem 
de câncer de útero e de câncer de mama. Não é mais 
possível convivermos com essa situação.

Ainda temos, principalmente entre nós, mulheres 
negras, incontáveis casos de elevado grau hipertensi-
vo. Quanto à chamada obesidade mórbida, há poucos 
hospitais que nos oferecem tratamento, e queremos 
que o SUS faça esse atendimento.
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Teria ainda muitas outras questões a abordar 
nesta tarde, infelizmente, o tempo não me permitirá 
fazê-lo, mas espero, nestes quatro anos de mandato, 
ocupar esta tribuna reiteradas vezes.

Para concluir, então, peço aos companheiros e 
companheiras que assinem o pedido de criação da 
Frente Parlamentar do Fundo Social do Pré-Sal, que 
estou promovendo nesta Casa juntamente com ou-
tros pares. 

A Presidenta Dilma estabeleceu como prioridade 
para a utilização desses recursos a saúde, a educação 
e o combate à miséria em nosso País, e conto com 
a assinatura dos nobres colegas para que possamos 
nos somar nesta Casa e garantir a seguridade social 
ao povo brasileiro. Esse é o meu desejo. 

Mais uma vez, obrigada, meu Estado do Rio de 
Janeiro, pelos 71.036 votos que recebi. Depois de al-
guns anos distante desta Casa, retorno para cumprir o 
meu papel e o meu dever com o meu partido, o Partido 
dos Trabalhadores, e com o povo fluminense.

Agradeço a Deus, sabendo que, sem a obra, a 
fé é morta. E tenho a minha fé, minha esperança e a 
minha expectativa de que esta Casa marchará cada 
vez mais, independentemente das siglas partidárias, 
para que este País continue crescendo.

Feliz é a nação cujo deus é o Senhor! 
Espero que Deus abençoe cada vez mais a que-

rida Nação brasileira.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, assumem sucessivamente a Presidência 
o Sr. Stepan Nercessian, § 2º do artigo 18 do 
Regimento Interno, e o Sr. Inocêncio Oliveira, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Sr. Deputado 
Rogério Peninha Mendonça.

O SR. ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA (PMDB 
– SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, se V.Exa. me permite, quero dar ênfase à ne-
cessidade de votação por esta Casa, com a máxima 
urgência, do novo Código Florestal Brasileiro. 

O substitutivo global do Deputado Aldo Rebelo, se 
não atende todas as nossas aspirações, sem dúvida é 
um grande avanço em relação às questões ambientais. 

Membros da Comissão percorreram mais de 20 
Estados brasileiros para constatar a realidade e dis-
cutir o tema. Nossa Casa precisa votar com urgência 
o novo Código Florestal. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
será atendido, nobre Deputado Rogério Peninha Men-
donça.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra pela ordem ao ilustre Deputado Takayama. 

O SR. TAKAYAMA (PSC – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, todos sabemos que este Parlamento é o espelho 
da nossa sociedade e que esporadicamente aconte-
cem fatos que entristecem todo um segmento. Foi o 
que ocorreu esta semana, na manhã de quinta-feira, 
às 8h30min, quando faleceu uma as maiores lideran-
ças do mundo religioso, do nosso Paraná e do nosso 
Brasil: o Sr. José Pimentel de Carvalho, aos 95 anos. 

A esse homem eu daria o apelido de Apóstolo 
da Paz, pois dedicou sua vida à recuperação e trans-
formação dos seres humanos. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No-
bre Deputado, V.Exa. está falando na vaga de Rober-
to Lucena, do PV de São Paulo. Portanto, dispõe de 
3 minutos.

O SR. TAKAYAMA – Eu queria agradecer ao Sr. 
Roberto Lucena, nosso amigo, por nos ceder seu tem-
po para esta homenagem que faço àquele que foi um 
dos grandes nomes das Assembleias de Deus.

A Igreja Assembleia de Deus, que depois da 
Igreja Católica, no Brasil, é a maior denominação, teve 
na vida desse homem um exemplo de dignidade, de 
respeito e de honra. Ele foi um dos maiores nomes da 
denominação Assembleia de Deus no Brasil. Inclusive, 
presidiu a Convenção Geral, que é o órgão máximo 
dessa denominação no País, nos anos 60 e 70.

José Pimentel de Carvalho, que nasceu no dia 8 
de fevereiro de 1916, teve a vida pautada na preocu-
pação com o ensino, na ajuda aos carentes. Consa-
grado ao pastorado em 18 de maio de 1945, chefiou o 
Departamento da Escola Dominical da nossa gráfica, 
a conhecida CPAD.

Por 8 anos, ele foi responsável pela criação das 
primeiras lições, revistas de orientação e lições bíbli-
cas para crianças. Foi Presidente das Assembleias de 
Deus no Paraná por diversos mandatos.

A verdade é uma só, Sr. Presidente: José Pimentel 
de Carvalho foi um ícone, um modelo, um referencial 
de dignidade. Não podemos, pois, deixar de registrar 
que foi um momento especialmente doloroso para a 
sociedade paranaense. 

Os batedores conduziram seu corpo em um carro 
do Corpo de Bombeiros. Milhares de pessoas, inclusive 
autoridades civis, militares e eclesiásticas, prestaram 
o seu último adeus, sábado passado.

Deixo aqui a homenagem a esse homem. Sr. 
Presidente, peço que fique registrada nos Anais desta 
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Casa esta homenagem póstuma a José Pimentel de 
Carvalho, que deixa filhos, a quem presto aqui minhas 
condolências. Tenho certeza de que os companheiros 
da bancada evangélica também estão prestando essa 
homenagem neste momento. 

Agradeço sobremaneira ao Dr. Roberto Lucena, 
que nos cedeu este momento para que prestasse esta 
homenagem póstuma a esse grande líder.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lembro 
que este Parlamento é o espelho da nossa socieda-
de. Uma das missões do Parlamento é trazer para a 
história o nome de pessoas que ajudaram a construir 
este País, mas nem sempre as notícias que trazemos 
a esta tribuna são agradáveis.

Faleceu na manhã da última quinta-feira, às 
8h20min, aos 95 anos, o Pastor José Pimentel de Car-
valho, Presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, 
Presidente de Honra da Convenção das Igrejas Evangé-
licas Assembleia de Deus do Estado do Paraná – CIEA-
DEP e um dos grandes nomes das Assembleias de Deus 
no Brasil, tendo, inclusive, presidido a CGADB, órgão 
máximo da denominação no País, nos anos 60, 70 e 80. 

A vida do Pastor José Pimentel de Carvalho, que 
nasceu em 8 de fevereiro de 1916, sempre esteve li-
gada ao ensino da palavra de Deus. Quando se con-
verteu, aos 14 anos, foi incumbido de ensinar a Bíblia 
Sagrada para os demais, por ser a única pessoa na 
sua congregação que sabia ler. Em 1937, antes de a 
Casa Publicadora das Assembleias de Deus – CPAD 
ser organizada como pessoa jurídica, Pastor Pimentel 
já trabalhava na editora rodando o mimeógrafo. Ele foi 
consagrado pastor em 18 de maio de 1945. 

Pastor Pimentel chefiou o Departamento de Es-
cola Dominical da CPAD por 8 anos e foi responsável 
pela criação das primeiras lições bíblicas para crianças. 
Presidiu a Convenção Geral das Assembleias de Deus 
no Brasil – CGADB em seis mandatos e a presidência 
da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias 
de Deus do Estado do Paraná – CIEADEP por vários 
mandatos, além de ter fundado o Instituto Bíblico das 
Assembleias de Deus no Paraná e a Associação Edu-
cacional do Paraná. 

Porém, bem antes dessa carreira vitoriosa na sea-
ra do Mestre, os primeiros anos como crente em Jesus 
não foram nada fáceis, precisando até mesmo enfren-
tar as ameaças de homens com foices, pau e pedras 
que se opunham à simples pregação do Evangelho em 
sua cidade natal, Valença, no interior do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar nos 
Anais da Casa breve texto que está no site da Prefeitu-
ra de Curitiba e que informa que hoje foram entregues 
48 apartamentos para famílias com renda de até três 
salários mínimos no Município de Curitiba. 

Todos esses apartamentos foram construídos 
com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida. 
A prioridade de entrega é para famílias chefiadas 
por mulheres. Entendo que essa é uma homenagem 
concreta da Presidenta Dilma às mulheres do nosso 
Município. Essa é a transcrição do que está no site 
da Prefeitura de Curitiba. Minha Casa, Minha Vida, 30 
habitações em Curitiba.

Eis o texto:

“A Prefeitura de Curitiba entrega nesta 
terça-feira (1º), às 10 horas, 48 apartamentos 
para famílias com renda até três salários míni-
mos, tanto da fila de inscritos no cadastro da 
Companhia de Habitação Popular de Curitiba 
(COHAB), como de áreas de risco, seleciona-
das pelo serviço social da companhia.

As unidades de dois quartos fazem parte 
do Residencial São Francisco, no Sítio Cercado. 
O empreendimento conta com área de esta-
cionamento e de recreação, salão de festas e 
churrasqueira. Na vizinhança, há equipamen-
tos como escolas, unidades de saúde, creche, 
Clube da Gente, Armazém da Família e Rua 
da Cidadania.

Foram investidos na obra R$2,16 milhões, 
com recursos do Programa Minha Casa, Minha 
Vida. Os contemplados pagarão prestações 
entre R$93 e R$139,50 de acordo com a ren-
da. A parcela não poderá ultrapassar 10% da 
renda familiar.

O residencial São Francisco é o primeiro 
empreendimento do programa a ser entregue 
para famílias com renda de até 3 salários. A 
comercialização das unidades foi feita de acor-
do com normas determinadas pelo governo 
federal, priorizando famílias desabrigadas de 
áreas de risco ou insalubres; chefiadas por 
mulheres; em situação de precariedade habi-
tacional; com até três dependentes menores 
de 18 anos e residentes em imóveis alugados.”

Dessa forma o Governo da Presidenta Dilma ho-
menageia de maneira concreta as mulheres, neste mês 
de março, escolhendo entre elas as chefes de família 
e as de baixa renda. 

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado An-
thony Garotinho. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. ANTHONY GAROTINHO (Bloco/PR – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, hoje é aniversário do Rio de 
Janeiro. Devemos, acima de tudo, desejar à Cidade 
Maravilhosa o que há de mais maravilhoso: investi-
mento em educação.

Por isso, Sr. Presidente, acho que esta Casa 
pode dar ao Rio de Janeiro uma contribuição grandio-
sa, e também ao Brasil: investir em educação. Uma 
revolução na educação do nosso País é do que preci-
samos. Vivemos um dos efeitos mais dramáticos por 
não termos tido cuidado com a educação no passado. 
Há um apagão de mão de obra em todos os cantos do 
território nacional para dar conta de um crescimento 
sustentável e socialmente justo.

Podemos falar de outras consequências nefastas, 
por exemplo, a de que temos 9% de nossa população 
que sequer sabem ler e mais 25% que não sabem in-
terpretar o que leram. Como pode uma democracia, 
em plena sociedade da informação, manter-se assim? 
Como podemos nós, os eleitos pelo povo, nos confor-
mar com tamanha tragédia humana?

Quando falta acesso à educação, nosso povo 
deixa de participar da construção de um destino socio-
econômico melhor para as próximas gerações.

De acordo com os últimos dados da PNAD, nossa 
mão de obra tem apenas 7,2 anos de escolaridade. Essa 
escolaridade é igual à da mão de obra de um dos paí-
ses mais pobres do planeta, o Zimbábue, no continente 
africano. Ínfimo grau de escolaridade, se comparado 
com os mais de 15 anos da mão de obra dos países 
com os quais competimos no mercado internacional.

Infelizmente, embora esse tema seja recorrente e 
prioritário, talvez seja um daqueles em que a distância 
entre o discurso e a prática nunca tenha sido tão grande!

Voltando os olhos para a nossa história, por exem-
plo, cito o famoso Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova, em 1932, assinado por brasileiros reconhecidos 
e devotados à educação, como Anísio Teixeira, Cecília 
Meireles e Miguel Couto. Dizia o Manifesto: “Na hierar-
quia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em 
importância e gravidade o da educação, nem mesmo 
o caráter econômico lhe pode disputar a primazia nos 
planos de reconstrução nacional”. 

O Sr. Edson Silva – Deputado Anthony Garoti-
nho, é possível um aparte?

O SR. ANTHONY GAROTINHO – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 

existem apartes neste momento. O Deputado Anthony 
Garotinho não está inscrito no Grande Expediente, 

está fazendo uma breve comunicação. Só existem 
três partes da sessão que não se permitem apartes – 
e vou dizer para todos logo —: Pequeno Expediente, 
Breves Comunicações e Comunicações de Liderança. 
Nas demais fases, são permitidos apartes, inclusive na 
discussão de matéria e assim por diante. 

Darei ao orador mais 1 minuto.
O SR. ANTHONY GAROTINHO – Passados qua-

se 80 anos desde o referido Manifesto, o Brasil con-
tinua a amargar péssimos indicadores na educação. 

Vejam que no ranking do Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos – PISA, a partir de 15 anos, da 
OCDE, publicado em dezembro último, o Brasil está 
na posição 53 entre 65 países pesquisados.

Embora nos orgulhemos de sermos o oitavo PIB 
do Planeta, em educação não passamos dessa ver-
gonhosa posição, entre os últimos dez lugares. Nessa 
avaliação, ficamos muito mal em leitura, matemática 
e ciências. Nosso País perde para o México, Uruguai, 
Tailândia e Trinidad e Tobago, todos países com menos 
recursos do que o nosso. 

Aproveito para render minhas homenagens a um 
grande educador brasileiro, Darcy Ribeiro, com quem 
tive a oportunidade de conviver e ajudar, quando Pre-
feito de Campos e, depois, Governador do Estado, a 
implantar e consolidar a Universidade do Norte Flumi-
nense, iniciada por outro grande brasileiro, Leonel Bri-
zola. Hoje, essa Universidade, implantada em Campos 
e Macaé, embora nova, é uma das mais bem avaliadas 
pelo Ministério da Educação. 

Mas no meu Governo criamos mais duas outras 
universidades públicas. E hoje, a primeira delas, a Uni-
versidade a Distância, em consórcio com seis universi-
dades públicas, tem mais de 20 mil alunos. A outra foi 
a Universidade Técnica da Zona Oeste, voltada para 
o ensino técnico superior para os setores mais dinâ-
micos de nossa economia, como siderurgia, petróleo, 
polímeros e tecnologia da informação. 

Nos últimos 30 anos, Sr. Presidente, essas foram 
as três universidades públicas criadas pelo Estado do 
Rio de Janeiro. Duas foram criadas por mim, e uma, 
por Leonel Brizola. 

Meus companheiros, valorizar esta Legislatura é 
assumir em nossas mãos essa tarefa de abrir, com de-
cisões praticas, o caminho da mais ampla escolarização 
de nossa sociedade, como fizeram outros países mais 
desenvolvidos e que, por isso mesmo, alcançaram um 
patamar mais elevado de desenvolvimento econômico 
com democracia e com justiça social. 

Que o Congresso Nacional reúna os maiores 
educadores do País para nos darem subsídios a fim 
de que levemos a cabo essa tarefa heroica de redimir 
esta e as futuras gerações de nossa Pátria.
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Agradeço a V.Exa. e peço que o meu discurso 
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa. 

Mais uma vez, parabéns ao Rio de Janeiro!
Muito obrigado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – 

SP. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, a questão de ordem é com base no art. 
105 do Regimento Interno, que diz: 

“Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-
-ão todas as proposições que no seu decurso 
tenham sido submetidas à deliberação da Câ-
mara e ainda se encontrem em tramitação (...).” 

O art. 105 é claro ao definir que, no final da le-
gislatura, todas as proposições estão sujeitas a ar-
quivamento. 

Dois recursos foram indeferidos pela Mesa: o 
Recurso nº 3.362 e o Recurso nº 4.058. Os recursos 
foram apresentados e não foram arquivados.

Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que tome 
providências para que haja o arquivamento dos recur-
sos, até porque os autores não foram reeleitos e não 
terão condições de fazer a defesa. Eu, que fui reelei-
to e tenho as minhas proposições arquivadas, tenho 
de pedir o desarquivamento. Então, peço à Mesa que 
faça, como diz o Regimento Interno, o arquivamento 
de tais proposições.

Faço outra questão de ordem, Sr. Presidente, com 
base no art. 95 do nosso Regimento Interno. 

Nos 18 primeiros dias desta 54ª Legislatura, ti-
vemos a apresentação de 40 projetos – entre eles os 
de nºs 59, 146, 219 e 483. Vários projetos, lamentavel-
mente, são cópias ipsis litteris de outros. Há, inclusive, 
projetos reapresentados que têm vício de iniciativa – e 
se copia toda a sua justificativa. 

Quero pedir à Mesa que, em cumprimento ao 
inciso I do art. 164 e se utilizando da prerrogativa do 
art. 137, tome providências contra essa colagem de 
projetos, até porque, em relação a algum projeto que 
foi apresentado como cópia idêntica, o projeto original 
já está, por exemplo, na Comissão de Constituição e 
Justiça. O novo projeto não poderá ser apensado a ele 
e acabará tendo uma tramitação diversa. 

Chamo a atenção da Mesa para o fato de ela 
pode suprir essa deficiência, considerando esse pro-
jeto como emenda a ser apresentada ao projeto, na 
fase em que se encontra. 

São as questões de ordem que formulo à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência recebe as duas questões de ordem de 
V.Exa. e vai respondê-las depois.

Qualquer proposição é sujeita ao desarquiva-
mento, sobretudo se tiver passado por uma comissão 
ou mais. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Na verdade, 
estou reclamando o não arquivamento, não o desar-
quivamento. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Por 
isso é que vou responder depois, para que possamos 
fundamentar bem a resposta a V.Exa., que é um gran-
de regimentalista. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Obrigado, 
Presidente.

O SR. MARÇAL FILHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Inocêncio 
Oliveira, apenas para fazer o registro do falecimen-
to ontem da ex-Deputada Estadual, que ultimamente 
exercia o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas 
do Mato Grosso do Sul, Celina Martins Jallad, filha do 
ex-Governador de Mato Grosso do Sul Wilson Barbo-
sa Martins. Foi uma mulher de extrema competência 
profissional como Secretária Municipal na Prefeitura 
de Campo Grande, Secretária de Estado de Mato 
Grosso do Sul, Deputada Estadual por diversas le-
gislaturas, uma figura proeminente no PMDB de Mato 
Grosso do Sul. 

Queremos deixar as nossas condolências a toda 
a família Barbosa Martins, em meu nome pessoal e 
no dos colegas do Partido do Movimento Democráti-
co Brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM – BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo a tribuna com o intuito de deba-
ter sobre o corte dos 50 bilhões de reais no Orçamento 
da União. Essa é uma demonstração clara de que o 
Governo, que nós consideramos de continuidade – a 
própria Presidente Dilma Rousseff dizia que seria um 
governo de continuidade –, no ano passado, extrapolou, 
excedeu. Poderia ter atuado com a responsabilidade 
que quer demonstrar agora. 

Não vou entrar no mérito da questão e discutir 
se o corte é necessário. Também acho que o seja. Na 
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verdade, isso demonstra que os Governos de Lula e de 
Dilma Rousseff fizeram tudo para ganhar as eleições. 
Extrapolaram o limite da irresponsabilidade fiscal com 
o intuito de obter sucesso eleitoral. E hoje quem está 
pagando a conta é o povo, que irá sofrer com cortes 
na área social, algo impensável durante o período elei-
toral. Por isso nós ficamos surpresos. 

Reservei-me para vir à tribuna discutir essa ques-
tão enquanto não fossem detalhados todos os cortes 
e em quais áreas.

Surpreendeu-me enormemente a coragem do 
Governo de cortar na área social. É a área mais im-
portante para um governo dito popular, que defende 
as classes menos favorecidas. Cortou, por exemplo, no 
Programa Minha Casa, Minha Vida, que teve o apoio 
irrestrito do Parlamento, de todos os partidos, deste 
Parlamentar que usa a tribuna neste instante – e de 
diversos outros –, que apresentou proposições, inclu-
sive. O Minha Casa, Minha Vida, que sempre teve e 
terá o apoio deste Parlamento, voltado para as cama-
das mais pobres da população, agora sofre um corte 
de 5 bilhões de reais. 

Em Dias D’Ávila, minha cidade, por exemplo, já 
estamos com diversos terrenos viabilizados. Existe uma 
carência enorme de habitação não apenas naquele 
Município baiano, mas também em toda a região me-
tropolitana. Como ficam as pessoas cadastradas, que 
não têm onde morar e que esperavam do Programa 
Minha Casa, Minha Vida o maior patrimônio de suas 
vidas, o seu teto, a sua casa própria? O Governo não 
tem a resposta e lança-a para o futuro, argumentando 
que isso é importante para que não se incorra em um 
processo inflacionário, para que não se perca o contro-
le das finanças públicas, irresponsabilidade praticada 
no ano passado. 

Não queremos ouvir essa desculpa. Queremos, 
sim, que o Governo cumpra seus compromissos de 
campanha, não atingindo a área social com cortes de 
despesas, fazendo com que haja redução da máqui-
na pública. 

O Governo extrapolou na questão do custeio, 
excedeu, e muito, o limite com os gastos. Enquanto o 
PIB crescia e batia recorde de arrecadação, o Gover-
no não teve a previsibilidade, efetivamente, de ver que 
poderia, em um futuro próximo, como estamos vendo 
agora, ficar sujeito ao descontrole das contas públicas. 

Sr. Presidente, é lastimável que o Governo, agora, 
negue publicamente um reajuste maior, de 560 reais, 
ao salário mínimo e corte do Orçamento 50 bilhões de 
reais, principalmente em uma área tão importante e 
sensível. Refiro-me ao teto das pessoas mais caren-
tes deste País. 

(O microfone é desligado.)

O SR. NEWTON CARDOSO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NEWTON CARDOSO (PMDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, estou 
ameaçado de morte. Trouxe aqui alguns Deputados 
de Minas Gerais para certificarem que isso é verdade. 

Eu moro em Belo Horizonte, na zona sul, e dia-
riamente tenho de trabalhar em minhas empresas ou 
vir a Brasília. Por isso, passo no Anel Rodoviário, no 
“anel da morte”. Todo dia morrem pessoas nesse local. 
Todo dia! O anel tem matado mineiros diariamente.

O tal DNIT, que só serve para alimentar alguns 
políticos desonestos, não toma nenhuma providên-
cia. O Anel, na semana passada, matou 15 pessoas. 
Precisamos chamar a atenção da Sra. Presidenta da 
República para esse fato. Respeito muito S.Exa., que 
é mineira, mas ela se esqueceu de Minas.

Sr. Presidente, há uma força que nos conduz, 
que nos ampara, igual à da nossa mãe, à imagem da 
nossa cidade, da nossa Pátria – a imagem de Minas. 

Minas Gerais tinha cinco Ministérios, tinha Vice-
-Presidente da República, e hoje não tem nada, não 
tem a quem recorrer. Precisamos chamar a atenção 
da Sra. Presidenta para esse fato gravíssimo. Estamos 
desamparados no Estado por falta de apoio a nossas 
obras viárias.

Outro projeto importante é o da BR-262. Ninguém 
consegue mais chegar a João Monlevade, ninguém 
consegue mais produzir aço, porque a estrada está 
interrompida a cada 10 minutos; a BR-381, no norte, 
também. Pedimos a atenção do Ministério dos Trans-
portes e do DNIT – um verdadeiro SOS para socorrer 
Minas Gerais. 

Particularmente, passo rezando pelo Anel. Todos 
os dias há um desastre ali, e a mortalidade é enorme. 

Obrigado por este espaço. Os Deputados de 
Minas Gerais registram esse fato gravíssimo, em re-
lação ao “anel da morte”, ao Anel Rodoviário de Belo 
Horizonte.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
já tive oportunidade de abordar este assunto que vou 
mencionar, mas na verdade o tempo anterior estava 
se encerrando e não pude completar o meu raciocí-
nio. Quero repudiar a informação dos jornais de hoje 
de que a Presidente Dilma Rousseff disse que não vai 
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pagar os aposentados que tiveram redução do teto e 
que ganharam a ação, mesmo com decisão do Supre-
mo Tribunal Federal. 

Decisão judicial tem de ser cumprida. Ela pode 
até recorrer e encontrar uma alternativa, já que o acór-
dão foi publicado recentemente, mas não pode dizer 
que não vai pagar aqueles que ganharam a ação. Ela 
pode cortar tudo o que quiser, mas não pode cortar 
decisão judicial já transitada em julgado. 

Em relação àqueles que ganhavam pelo teto, já 
havia uma manifestação do Ministério da Previdência 
Social, desde o ano passado, anterior à publicação do 
acórdão, no sentido de que seria cumprida essa de-
cisão judicial. Portanto, não há por que discutir agora. 
Inclusive, aqueles que não tinham entrado com ação 
foram orientados a aguardar um momento.

Quero lamentar o que foi decidido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

uma breve intervenção, concedo a palavra ao Depu-
tado Sandro Alex, por 3 minutos. Em seguida falará o 
Deputado Romero Rodrigues. (Pausa.)

O SR. WASHINGTON REIS (PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro registrar nesta tarde a alegria do povo da Baixada 
Fluminense, que viu no último domingo nossa cidade, 
Duque de Caxias, disputar o Oscar em Hollywood, Los 
Angeles, com o filme Lixo Extraordinário. Infelizmente, 
a cidade não foi campeã, mas participou de uma dis-
puta muito bacana. 

Tivemos a oportunidade de relembrar um grande 
trabalho que desenvolvemos quando fui Prefeito de Du-
que de Caxias. Criamos o primeiro pedágio ambiental 
e ganhamos aqui no Supremo por unanimidade. Hoje 
é lei neste País que, para cada eixo de caminhões, de 
trucks, de carretas que trafegam nas avenidas da Bai-
xada Fluminense, seja cobrado um pedágio. E o valor 
arrecadado é revertido em investimentos e melhorias 
para aquela população.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer na 
tarde de hoje.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao ilustre Deputado Romero Rodrigues, 
do PSDB da Paraíba. 

O SR. SANDRO ALEX – Sr. Presidente, estou 
aguardando na tribuna.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI (DEM – 
SC. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, conforme estipula o art. 82 do Regimento 

Interno, no seu § 2º, “havendo matéria a ser votada e 
número legal para deliberar, proceder-se-á imediata-
mente à votação”.

Sr. Presidente, já estamos em horário de vota-
ção e há matéria a ser votada, por isso apresento esta 
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ilus-
tre Deputado Onofre Santo Agostini, V.Exa. está co-
berto de razão. O Regimento diz isso. Acontece que 
está havendo reunião do Colégio de Líderes para que 
se chegue a um acordo de procedimentos que agili-
ze as votações. Eu pediria a compreensão de V.Exa. 
e do Plenário.

O SR. ONOFRE SANTO AGOSTINI – Eu com-
preendo, Excelência, mas a reunião de Líderes já se 
encerrou.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
tão o Presidente da Casa já deve estar se dirigindo ao 
plenário para presidir a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Ro-
mero Rodrigues, por 3 minutos.

O SR. SANDRO ALEX (Bloco/PPS – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sandro Alex, Sr. 
Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demos 
início hoje às reuniões da Comissão Especial de Re-
forma Política, da qual sou membro titular pelo Bloco 
Parlamentar PV/PPS.

Encomendei no meu Estado do Paraná uma pes-
quisa sobre esse assunto e gostaria de dividir com as 
senhoras e os senhores o seu resultado. A pesquisa 
foi feita pela Paraná Pesquisas. Foram ouvidas mais 
de 800 pessoas na cidade de Curitiba.

De acordo com as entrevistas colhidas na Capital 
de todos os paranaenses, a proposta de mudança na 
forma como são feitas as eleições é de conhecimento 
de apenas 17% da população; 82% desconhecem que 
estamos discutindo essa matéria.

Fiz a seguinte pergunta: “O voto deveria ser obri-
gatório ou opcional?” Para 28% dos entrevistados, 
obrigatório; para 69%, opcional. Indaguei, ainda, se 
as pessoas compareceriam para votar, se o voto não 
fosse obrigatório. Sessenta e quatro por cento disse-
ram “sim” e 26%, “não”.

Outra pergunta: “O senhor (ou a senhora) é a 
favor ou contra a reeleição de Prefeitos, Governado-
res e Presidente?” Opinião de Curitiba: a favor, 57%; 
contra, 38%.

Ainda com relação à reforma política, perguntei: 
“No caso de um Senador se afastar do cargo para se 
candidatar à reeleição ou a um outro cargo, quem deve-
ria assumir o cargo?” Para 59%, o candidato que, entre 
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os que não foram eleitos, obteve a maior quantidade 
de votos; para 34%, o suplente do próprio candidato.

Foi feita também esta pergunta: “O senhor (ou a 
senhora) gostaria que fosse instituído o voto distrital 
no Brasil?” “Sim”, 67%; “não”, 32%. 

E a pergunta mais importante, que eu gostaria 
de trazer ao conhecimento das Sras. Deputadas e dos 
Srs. Deputados: “O senhor (ou a senhora) concorda 
ou não concorda que as campanhas eleitorais sejam 
financiadas com recursos públicos?” Concordam 11%; 
não concordam 86% da população de Curitiba.

Enfim, Sr. Presidente, teremos muito trabalho pela 
frente na Comissão Especial de Reforma Política e não 
podemos nos esquecer de ouvir a voz da população. 
Não há uma pesquisa realizada no Brasil. Isso que estou 
relatando é o retrato produzido por uma pesquisa que 
encomendei aos curitibanos, feita na Capital do Para-
ná. Ela deixou bem claro que o financiamento público 
de campanha não é aceito pela população do Brasil. 
Mas ainda vamos debater muito esse tema.

Obrigado, Sr. Presidente, por me dar a oportu-
nidade de trazer este assunto ao conhecimento dos 
meus pares no primeiro dia de funcionamento da Co-
missão Especial de Reforma Política.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Ro-
mero Rodrigues, do PSDB da Paraíba.

Antes, peço desculpas a S.Exa. por não tê-lo 
chamado no momento apropriado e informo que, em 
seguida, terá a palavra o Deputado Eudes Xavier.

O SR. ROMERO RODRIGUES (PSDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, inicialmente, quero dizer da minha 
alegria por ter a oportunidade de falar a todos os te-
lespectadores da TV Câmara e à imprensa brasileira 
aqui presente. 

Venho à tribuna neste momento expressar a 
preocupação do meu querido Estado da Paraíba com 
o início, no dia de ontem, de uma greve em setores 
da segurança pública e fazer um apelo às lideranças 
desse movimento no sentido de que, em vez de trilha-
rem o caminho do confronto, busquem o diálogo com 
o Governo Estadual. 

Essa situação, Sr. Presidente, decorre do seguinte 
fato: foi aprovado, ano passado, no período eleitoral, 
sob a égide da Lei Eleitoral e da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, projeto que inicialmente tinha cunho 
exclusivamente eleitoreiro, sem a observação, à épo-
ca, do Ministério Público Estadual. Agora, setores da 
segurança pública querem cobrar a aplicação dessa 
norma que, do ponto de vista eleitoral e da responsa-
bilidade fiscal, é inconstitucional.

Mesmo assim, sugiro às lideranças desse seg-
mento que busquem o diálogo, o caminho do entendi-
mento, do bom senso, porque a população paraibana 
acaba sendo a mais prejudicada com a greve. É pre-
ciso que haja essa compreensão. E, evidentemente, 
o Governo do Estado também tem de se abrir para o 
diálogo com essas categorias e encontrar o caminho 
do bom entendimento. É exatamente este o apelo que 
faço: que ambas as partes cedam, busquem o diálo-
go, construam o consenso e ofereçam à sociedade 
paraibana uma saída pacífica para a greve que se 
iniciou ontem. 

Devo dizer que compreendo as reivindicações por 
melhorias salariais de todas as categorias e, principal-
mente, dos que zelam pela ordem, pela vida e pela paz 
social. Mas é preciso ressaltar as dificuldades atuais 
do Governo do Estado da Paraíba, cujo caixa herda-
do do Governo anterior não lhe permite mais gastos 
sem que exceda os limites estabelecidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Há momentos em que o diálogo, o entendimento 
e o espírito público devem se sobrepor aos interesses 
mais imediatos de qualquer categoria profissional, tudo 
em nome do bem comum. E é com esse entendimento 
que faço um apelo aos líderes do movimento paredista 
das forças de segurança pública na Paraíba para que 
busquem esse caminho, retomem as tratativas com o 
Governador Ricardo Coutinho, encaminham sua pauta 
de reivindicações e ponham fim à greve.

A situação dos profissionais de segurança pública, 
em todo o País, não é das melhores. Muitos Estados 
já estão com as suas policias com indicativo de greve. 
Baixos salários e falta de condições de trabalho são 
apenas a face mais visível e mais comentada do pro-
blema e passaram a ser mais notadas e cobradas há 
três anos, por meio de audiências públicas, passeatas 
e outras formas de manifestação.

Toda essa mobilização dos policiais e bombeiros 
militares, dos agentes penitenciários e de outros pro-
fissionais da área deu origem a um conjunto de pro-
postas legislativas que foram reunidas no que, mais 
tarde, ficou conhecida como PEC 300. Inicialmente, 
pretendia essa PEC equiparar aos salários da Polícia 
do Distrito Federal, a mais bem remunerada do País, 
os proventos dos policiais de todo o Brasil.

E é justamente a versão estadual da PEC 300, 
aprovada durante a campanha eleitoral do ano pas-
sado, que as categorias cobram do atual Governador 
da Paraíba, Ricardo Coutinho.

A Justiça paraibana suspendeu o pagamento 
dos benefícios propostos por essa lei. O que fazer? 
Em âmbito estadual, partir para o diálogo. O confronto 
não interessa a ninguém, e só a população sai pre-
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judicada. Uma solução possível há de ser construída 
para pôr fim à greve e restabelecer a tranquilidade de 
todos os paraibanos, principalmente agora, vésperas 
dos festejos carnavalescos.

Já em outra frente, o que se almeja é um maior 
comprometimento do Governo Federal com a questão 
da segurança pública, uma vez que tantas promessas 
de melhorias são feitas em campanhas políticas e, logo 
após o pleito, jogadas na vala comum dos assuntos 
sem solução.

Os Governos Estaduais estão com seus caixas 
combalidos e não suportarão arcar com qualquer au-
mento salarial para os profissionais de segurança sem 
que haja a participação da União. E isso será possível 
com a criação do Fundo Contábil de Segurança Públi-
ca, previsto na PEC 446. 

Esta Casa também precisa fazer a sua parte. A 
PEC 446, à qual estão apensadas a PEC 300 e ou-
tras propostas de emenda à Constituição que versam 
sobre a remuneração dos policiais militares, policiais 
civis e bombeiros militares, aguarda votação em se-
gundo turno nesta Casa.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
faço também um apelo para o Governo Federal no sen-
tido de que, apesar dos cortes anunciados, priorize a 
questão da segurança pública. Além disso, é necessá-
rio que esta Casa tenha uma agenda verdadeiramente 
positiva nesta Legislatura, com a inclusão na pauta de 
matérias que proporcionem melhorias das condições 
de vida e trabalho dos combatentes profissionais da 
área de segurança pública.

Dessa forma, Sras. e Srs. Deputados, quero tam-
bém chamar esta Casa à responsabilidade, ressaltando 
a necessidade de ser aprovada a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 300, apensada à Proposta de Emen-
da à Constituição nº 446. É preciso que o Governo 
Federal, igualmente, dê sua parcela de colaboração 
para a segurança pública nacional. Diferentemente do 
Distrito Federal, os demais Estados brasileiros arcam 
sozinhos com as despesas de pagamento dos subsí-
dios da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos agentes 
de segurança penitenciária. A Constituição Federal é 
a mesma para todos, mas o Distrito Federal termina 
sendo privilegiado em relação aos demais Estados 
da Federação. 

Sr. Presidente, para finalizar, solicito a V.Exa. que 
faça divulgar nos meios de comunicação desta Casa 
este apelo ao bom senso, para que se construa um 
canal de diálogo, uma saída negociada para a greve 
de setores de segurança do Estado da Paraíba. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Eu-
des Xavier.

O SR. EUDES XAVIER (PT – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres cole-
gas, ontem pela manhã, estivemos em reunião, tanto 
eu quanto o Deputado Artur Bruno, na sede do Sin-
dicato dos Trabalhadores da Universidade Federal do 
Ceará, com representação da Federação de Sindicatos 
de Trabalhadores das Universidades Brasileiras – FA-
SUBRA, para debater a Medida Provisória nº 520, de 
2010, que autoriza o Poder Executivo a criar a denomi-
nada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A.

Em acordo com os sindicatos, viemos a esta Casa 
solicitar ao Relator da referida medida provisória, o De-
putado Danilo Forte, também do Estado do Ceará, que 
abra um canal de negociação com os trabalhadores.

A Medida Provisória 520 foi editada no dia 31 
dezembro – o prazo para emendas foi até o dia 7 de 
fevereiro – e merece desta Casa a abertura de diálo-
go permanente com a representação dos trabalhado-
res, haja vista que os setores de pesquisa, ensino e 
extensão dos hospitais universitários necessitam de 
integração.

Existem pontos polêmicos na matéria. E gostaría-
mos que o Governo e o Relator, uma vez que o parecer 
não está fechado, segundo a Assessoria, recebessem 
uma comissão dos trabalhadores.

Essa mensagem é tanto minha quanto do Depu-
tado Artur Bruno, do PT do Ceará.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve-
nho também a esta tribuna prestar uma homenagem 
ao jornalista Tarcísio Colares pelos seus 33 anos de 
jornalismo exercido com credibilidade e veracidade de 
informações e seus quase 80 anos de vida.

Atualmente no jornal O Estado, Tarcísio Colares é 
um dos principais jornalistas da equipe de profissionais 
que cobrem as notícias diárias da Capital cearense.

Prestes a completar 80 anos, Tarcísio Colares 
sente orgulho de dizer que desde os sete já “pegava 
no batente”, ajudando o pai em uma bodega, no bairro 
Quintino Cunha. Após passar por várias experiências 
em outras áreas, o ex-amante do Direito encontrou no 
jornalismo o verdadeiro caminho que pauta sua vida 
há 33 anos.

Quando do transcurso do aniversário de 77 anos 
de O Estado, o colunista abriu seu coração e falou do 
seu trabalho:

“Faço parte das fileiras do jornal O Es-
tado há sete anos e o único questionamento 
que faço é que nele deveria ter entrado muito 
antes. Considero a empresa minha segunda 
casa, porque tenho a consideração dos seus 
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dirigentes e a amizade dos colegas que, como 
eu, lutam para que melhores horizontes pos-
sam ser trilhados. 

Considero-me um velho jornalista novo, 
porque dos 77 anos de idade, de profissão 
tenho apenas 32 anos, todos dedicados à co-
bertura do aeroporto. Ali é meu mundo, gosto 
muito do meu trabalho e vejo o aeroporto como 
fonte de notícias que rende por dia várias ma-
térias e entrevistas com autoridades que saem 
e chegam a Fortaleza. 

Neste tempo em que estou em O Estado 
vi o jornal crescer e acredito que vai crescer 
mais ainda, porque há esforço total para tan-
to, destacando-se o trabalho de Bete Rebou-
ças como editora geral. Dou meus parabéns 
ao nosso jornal pelos 72 anos de existência 
e prometo mais trabalho para ajudar na con-
tinuação do seu crescimento”.

De um jeito simples e sem alarde, Tarcísio Co-
lares galgou patamares que muitos jovens jornalistas 
jamais terão a oportunidade de conquistar. 

Destacando a importância desse veículo de co-
municação na construção da história do Município de 
Fortaleza e do Estado do Ceará, sempre divulgada 
pelo grande e respeitado jornalista Tarcísio Colares, 
deixo registrada nos Anais da Casa esta justa e sin-
cera homenagem.

Além disso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dos, quero homenagear a Associação dos Moradores 
do Conjunto Palmeira – ASMOCONP pelos seus 30 
anos de organização comunitária – e, com orgulho, 
faço parte dessa história, cuja comemoração aconte-
ceu no mês de fevereiro deste ano. 

A história da Associação tem a marca das lutas 
por melhores condições de vida para todos: organização 
e mobilização da comunidade, geração de trabalho e 
renda, formação profissional e – talvez o mais impor-
tante – constante busca de cidadania ativa.

Esse bairro empreendeu grandes realizações e 
se tornou protagonista diante de situações adversas. 
A resistência frente aos desafios e às conquistas já 
alcançadas nos encorajam a continuar em busca de 
uma sociedade mais justa, em que todos possam ter 
seus direitos verdadeiramente garantidos. 

Agradecemos a Deus e a todos que, direta ou 
indiretamente, nos têm ajudado a levar um pouco de 
esperança e possibilidades para um “mundo de gente” 
em nosso bairro, em nossa cidade e em muitos outros 
lugares do Ceará, do Brasil e do mundo. 

É por toda a história de lutas do Conjunto Pal-
meira que ele se tornou referência na organização 
comunitária, sede do primeiro banco comunitário ba-

seado nos princípios da socioeconomia solidária e au-
tor de diversos projetos que incluem jovens, mulheres 
e homens que viviam marginalizados, sem nenhuma 
perspectiva de vida.

Portanto, com a realização do aniversário dos 
30 anos da ASMOCONP, reforçamos a identidade e o 
sentimento de pertencimento e orgulho dos moradores 
por fazerem parte dessa história.

As comemorações foram realizadas nos dias 24, 
25 e 26 de fevereiro. Da programação constaram sole-
nidade, audiência pública, lançamento de uma cartilha, 
homenagens, atos de reconhecimento e ação social, 
enfim, muita festa com direito a apresentação cultural, 
música, brincadeiras, bolo e muito mais. 

No debate sobre desenvolvimento local susten-
tável, que também fez parte da programação, cuja ín-
tegra, com a anuência do Presidente, fará parte deste 
pronunciamento, contamos com a presença do Prefeito 
de Fortaleza em exercício, o Vereador Acrísio Sena, 
que, em razão da ausência da Prefeita Luizianne Lins, 
assumiu o papel de tocar as obras e dar resultado su-
ficiente à cidade de Fortaleza.

Desta tribuna, portanto, envio um grande abraço 
a todos os que fazem a Associação dos Moradores do 
Conjunto Palmeira.

E, para concluir, Sr. Presidente, peço a V.Exa. 
seja este discurso divulgado nos meios de comunica-
ção da Casa.

PROGRAMAÇÃO A QUE SE REFERE 
O ORADOR

Dia: 24/02/11 – Quinta-feira
Audiência Publica (Solenidade) – Temas a serem 

discutidos: Saúde (unidade de saúde Evandro Aires de 
Moura), Segurança Pública e Infraestrutura (sistema 
de esgoto, drenagem e pavimentação das ruas, canal 
das Ruas Ismael Silva e José Linhares. DRENURB, 
PAC 2, Projeto Rio Cocó e outros que contemplam o 
Palmeira). 

Dia: 25/02/11 – Sexta-feira
14h – Abertura
14h30min – Apresentação Cultural (Cia. Bate palmas)
15h – Homenagem (entrega de uma vela em 

forma de palmeira)
1h40min – Reconhecimento (entrega de uma blusa)
16h20min – Lançamento da Cartilha do Projeto 

Bairro Escola de Trabalho
16h40min – Parabéns
17h – Chá da tarde 
Dia: 26/02/11 – Sábado
9h – Abertura
7h30min às 13h – Ação social (todos os serviços 

disponíveis nos órgãos público)
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14h30min – Apresentações culturais
1h30min – Pronunciamentos e depoimentos
16h – Parabéns
16h30min – Distribuição de bolo
17h às 22h – Festa de carnaval.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra, pela ordem, ao Deputado Onyx Lorenzoni, 
com muito prazer, por 3 minutos.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, aqueles que nos acom-
panham neste momento pela Rádio Câmara e pela TV 
Câmara, o próximo debate que vamos travar aqui e que 
seguramente vai mobilizar a sociedade brasileira é o 
da correção da tabela do Imposto de Renda.

Já se acumulam 64% de defasagem, se recuar-
mos à década de 90, e o Governo acena com risíveis 
4,5% de correção, com um impacto fiscal da ordem 
de 2,2 bilhões de reais, que seriam a renúncia que o 
Governo, ao tungar o trabalhador...

É preciso esclarecer o seguinte a quem está em 
casa: o Imposto de Renda no Brasil não é sobre a ren-
da, e sim sobre salário, que é “insonegável”. Aquele 
que tem altas rendas, de várias fontes, tem condições 
de escapar por vários subterfúgios que estão aí; ago-
ra, o trabalhador assalariado, a classe média, essa 
paga a conta.

O Governo dos últimos 8 anos, que vai continuar 
pelos próximos 4 anos, quando não corrige adequa-
damente as tabelas do Imposto de Renda, rouba di-
nheiro do trabalhador. O justo seria haver a correção 
da tabela do imposto.

E o Governo pega por dois lados, porque não 
corrige a tabela, e ficam defasados os índices com que 
o contribuinte pode se proteger, não presta serviço de 
qualidade e ainda taxa o consumo brutalmente no Brasil.

Mas o importante é que hoje fizemos um estudo, 
e o DEM vai apoiar uma correção da tabela do Imposto 
de Renda da ordem de 6,46%, que é o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor. Esse impacto será pago 
apenas com 14 dias de interrupção no pagamento de 
juros da dívida pública.

O que ninguém está discutindo aqui é que a gas-
tança desenfreada do Governo Lula, que agora exige 
corte e é a herança maldita do Governo Dilma, está 
definida por quem governa.

Quem governa escolhe: ou prejudica os pequenos 
ou os protege. Os Governos Lula e Dilma prejudicam 
os pequenos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Ivan 
Valente, do PSOL de São Paulo. S.Exa. dispõe de até 
3 minutos na tribuna.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ocupamos a tribuna neste momento para 
nos referir à criação da chamada Câmara de Negocia-
ção idealizada pelo Presidente desta Casa, Deputado 
Marco Maia, para debater o relatório aprovado pela 
Comissão Especial destinada ao exame da proposta 
do novo Código Florestal Brasileiro.

Em primeiro lugar, queremos dizer que a inicia-
tiva é positiva e lembrar que o Congresso Nacional foi 
renovado em 46%.

Debatemos aqui tema de grande polêmica e com-
plexidade, porque envolve não só o enorme problema 
do que fazer com a maior biodiversidade do planeta, 
a megabiodiversidade brasileira, para o futuro do País 
e das nossas gerações, como também as políticas 
agrícola e agrária.

A propósito, lembramos o recente desastre am-
biental e social que causou centenas de mortes e 
enormes prejuízos materiais na região serrana do Rio 
de Janeiro. 

Estávamos debatendo aqui Áreas de Preserva-
ção Permanente, estávamos debatendo aqui Reserva 
Legal, estávamos debatendo aqui anistia ou não ao 
desmatamento e a necessidade de uma política na-
cional de meio ambiente centralizada, e, aí, aconteceu 
uma tragédia como aquela.

Quem acompanhou de perto a situação e viu as 
análises sabe perfeitamente que grande parte do que 
foi levado estava em Áreas de Preservação Perma-
nente, ou seja, áreas frágeis: beiras de rio, encostas 
e topos de morro.

É exatamente o que a Câmara está discutindo. 
Mas, mais do que isso, estamos discutindo um mode-
lo econômico: quantos hectares ocupa a agropecuária 
brasileira e se ainda há terras que podem ser utiliza-
das para plantio.

Em seminário aqui realizado, foi provado que 
existem 104 milhões de hectares de terra ainda não 
utilizados e que outros milhões de hectares degrada-
dos – a maior parte deles localizada em grandes pro-
priedades – podem ser recuperados. 

Temos de ver tudo isso, temos de paralisar o 
desmatamento. Além disso, está envolvida nesse de-
bate a posição do Brasil sobre a emissão de gazes de 
efeito estufa expressa na Conferência de Copenhague.

Precisamos analisar o impacto da viabilização 
dessa proposta, que parte para uma anistia que vai 
até julho de 2008, quando está em vigor no Brasil uma 
lei de crimes ambientais desde 1999, ou seja, desde o 
Governo Fernando Henrique Cardoso. De igual modo, 
é necessário analisar o impacto da proposta de flexibi-
lização da legislação, uma proposta que dá autonomia 
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aos Estados e que merece contestação inclusive no 
Supremo Tribunal Federal, e a lógica de que temos, 
sim, de ter outro projeto de desenvolvimento sustentá-
vel, com um modelo econômico que não seja apenas 
voltado para a exportação de commodities.

São esses os pontos, Sr. Presidente, que devem 
reger um novo debate sobre o assunto nesta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Mar-
con, do PT do Rio Grande do Sul.

O SR. MARCON (PT – RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados, iniciam-se hoje as grandes mobilizações em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher – mobili-
zações para comemorar as vitórias e discutir as pautas.

O movimento Via Campesina, que tem mais de 5 
mil mulheres mobilizadas em vários Estados, vem dis-
cutindo, além da pauta tradicional, a questão do novo 
Código Florestal. E esse é um debate que a sociedade 
tem de enfrentar, porque aquilo que hoje é consenso 
para alguns não serve para a sociedade gaúcha.

Precisamos defender o meio ambiente, preci-
samos produzir sem agredir a natureza, precisamos 
manter um meio ambiente em que as pessoas possam 
viver bem, mas também sobreviver, e em que não mais 
aconteça o que está ocorrendo, por exemplo, no Rio 
Grande do Sul: numa ponta do Estado, enchentes, 
enxurradas; na outra, seca há mais de cinco meses.

Que as mobilizações da Via Campesina no Dia 
Internacional da Mulher levem em conta esse debate. 
A esse respeito, é preciso dizer que não podemos vo-
tar o projeto imediatamente, sem maiores discussões.

Outro tema a ser posto na pauta de debate, Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é a aposentado-
ria da dona de casa. Gostaria muito que, no Dia In-
ternacional da Mulher do próximo ano, pudéssemos 
comemorar a aprovação dessa proposta, que, se for 
colocada em prática, beneficiará enormemente a ca-
tegoria de mais baixa renda, a mulher desempregada, 
a mulher que não teve condições de ter carteira assi-
nada, porque precisou cuidar da família ou mesmo de 
algum familiar doente. 

Depende deste Plenário acrescentar às comemo-
rações do Dia Internacional da Mulher mais essa vitória.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado José 
Stédile. S.Exa. dispõe de até 3 minutos para o seu 
pronunciamento.

O SR. JOSÉ STÉDILE (Bloco/PSB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres 
Sras. e Srs. Deputados, no último fim de semana, o 

Estado do Rio Grande do Sul viveu um misto de luto 
e de revolta.

O luto decorreu da morte de Moacyr Scliar, mem-
bro da Academia Brasileira de Letras que, além de 
grande escritor que orgulhou o Estado, era um torcedor 
fanático do Cruzeiro, time que ressurgiu agora e que 
se vai transferir para a cidade de Cachoeirinha. Houve 
luto também pelo falecimento do marido da Senadora 
Ana Amélia Lemos, o ex-Senador Octávio Cardoso.

A revolta resultou de acontecimento na Capital 
do Estado do Rio Grande do Sul: o atropelamento de 
ciclistas que faziam uma manifestação pela paz no 
trânsito e pela utilização de bicicletas como veículo 
de transporte em todo o Brasil. Um maluco – e, quan-
do dizemos “maluco”, falamos de alguém que teve a 
oportunidade de estudar, um funcionário do Banco 
Central – irritou-se com o atraso no trânsito causado 
pela manifestação e atropelou mais de duas dezenas 
de ciclistas, colocando em risco a vida desses jovens 
de Porto Alegre. Por sorte, o atropelamento não cau-
sou mortes.

Deixo aqui uma pergunta: que tipo de trânsito 
queremos no Brasil? Que sociedade é esta em que 
um cidadão se julga impune e atropela deliberadamen-
te pessoas que faziam uma manifestação pacífica e 
em horário que sequer era o de trabalho, colocando 
vidas em risco?

Na condição de membro da Comissão de Viação 
e Transportes, vou lutar pela criação de ciclovias nos 
Municípios, por um transporte público gratuito e de 
qualidade e por uma política de trânsito de veículos 
menos ofensivo no meu Estado e no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra pela ordem ao Deputado Domingos 
Dutra. S.Exa. dispõe de até 3 minutos para o seu pro-
nunciamento.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na sexta-feira 
passada, a Polícia Federal cumpriu 39 mandados de 
busca e apreensão em residências de ex-diretores e 
diretores do INCRA, de lobistas, de presidentes de 
associações comunitárias e de empresários, no Es-
tado do Maranhão.

A acusação nesse inquérito da Polícia Federal, 
que teve como base investigações da Controladoria-
-Geral da União, dá conta de que foram desviados 
aproximadamente 150 milhões de reais de créditos 
destinados à habitação no Estado.

É uma vergonha que num Estado pobre como o 
Maranhão, onde a grande maioria dos moradores do 
campo vive em casas cobertas com palha de babaçu, 
haja quadrilhas especializadas em desviar recursos 
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destinados à melhoria da habitação rural. Quem atua 
no campo brasileiro sabe da luta travada para o Gover-
no encampar uma política de habitação no meio rural. 
E, infelizmente, o Maranhão é o Estado do Brasil que 
tem o maior número de famílias morando em taperas, 
em casas cobertas de palha.

Lamentavelmente, Deputado Sibá Machado, entre 
os envolvidos nesse mandado de busca e apreensão e 
aqueles que tiveram prisão preventiva decretada pela 
Polícia Federal, encontra-se um ex-diretor do INCRA e 
Presidente regional do nosso partido. Chegamos a esta 
situação de calamidade: ver um companheiro nosso 
sendo acusado de conivência e prática de corrupção.

Quero pedir à Presidente Dilma Rousseff e ao Minis-
tro Afonso Florence que promovam uma intervenção 
no INCRA do Maranhão e indiquem técnicos hones-

tos e sensíveis de Brasília, mas não entreguem o 
INCRA para esse joguete político. As forças políticas 
do Estado, comandadas pelo Sr. José Sarney, usam 
os órgãos federais simplesmente para manipulação 

e apropriação indevida de recursos públicos.

Portanto, alerto o Governo Federal: o INCRA não 
pode ser objeto de manipulação política, qualquer que 
seja o indicado. Se for indicação política comandada 
pelo “Sr. José Saddam Mubarak Sarney”, vai dar nisso. 

Se não for possível atender a esse pedido, que 
a Presidente Dilma e o Ministro Florence ouçam os 
movimentos sociais, o MST, a CPT – a FETAEMA, a 
FETRAF, mas não permitam que se coloque o INCRA 
no meio das negociatas políticas, porque isso prejudi-
ca a população mais pobre, a população camponesa 
do Estado.

Fica o meu apelo: façam uma intervenção perma-
nente no INCRA do Maranhão, nas suas diretorias e 
nas suas regionais, para evitar que o dinheiro público 
seja roubado, como ocorre no momento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Apre-

sentação de proposições.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 21, DE 2011 

(Do Sr. Marco Tebaldi)

Altera a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte 
modificação:

‘‘Art. 3º  ..................................................

I – no caso das microempresas, o empre-
sário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais);

II – no caso das empresas de pequeno 
porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (tre-
zentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior 
a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos 
mil reais).’

 ..............................................................
‘Art. 18.  .................................................
 ..............................................................
§ 5º B  ...................................................
I –  .........................................................
XV – representação comercial.’’

Art. 2º Os efeitos financeiros decorrentes da mu-
dança de tributação do regime de lucro presumido para 
o Simples Nacional poderão ser compensados pela 
incorporação de ajustes de receitas no Projeto de Lei 
Orçamentaria de 2012 através de emenda parlamentar.

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

Justificação

Na ausência de um dispositivo de atualização das 
receitas auferidas pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte para efeito de enquadramento da 
Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte e o Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições – Simples Nacional, desde 
a sua publicação, estamos propondo a alteração dos 
valores atuais de: 

I – no caso das microempresas, o empresário, a 
pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada 
ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

II – no caso das empresas de pequeno porte, o 
empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta supe-
rior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) 
e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais).

Especificamente a ausência de atualização duran-
te todos esses anos de vigência do Simples Nacional 
têm penalizado as empresas atuantes em vários setores 
econômicos. De maneira geral o valor de faturamento 
e a própria cadeia produtiva acarretam aumentos de 
valores em função das variações da inflação verifica-
da no período e do crescimento econômico do país. 
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Com referência a inclusão da representação co-
mercial para optar pelo Simples Nacional, transcre-
vemos a seguir algumas informações originárias dos 
representantes comerciais por ocasião da tramitação 
do PLC 100/06, na legislatura passada, que poderão 
contribuir com o debate e a discussão do presente 
projeto, que ora apresentamos nesta Casa. 

Supersimples e a Representação Comercial

Na teoria, uma vitória. Na prática, poucos serão 
beneficiados.

A atividade de representação comercial está 
contemplada no PLC 100/06, no capítulo IV, artigo 17. 
No entanto, só poderão se beneficiar da redução dos 
tributos, empresas que tiverem 40% da receita bruta 
comprometida com salários e encargos. “Na teoria é 
uma vitória. Na prática poucos serão beneficiados, já 
que é difícil um escritório de representação comercial 
comprometer 40% de sua renda bruta com salários 
e encargos”, analisa o assessor jurídico do CORE-
-SC, Eduardo Roberto Vieira. Mas ele reconhece que 
o projeto reduz a carga tributária e desburocratiza o 
processo de abertura e encerramento das empresas 
enquadradas. 

Para o presidente do CORE-SC, Flávio Flores 
Lopes, a inclusão do representante comercial no SIM-
PLES é um pleito mais que justo. “Tão importante quan-
to essa inclusão é a devida atualização das tabelas e 
limites”, frisa. 

Hoje o representante comercial enquadrado no 
regime do lucro presumido, alcança, no máximo, o per-
centual de 11,33% sobre o faturamento, levando em 
conta que, no Supersimples, o recolhimento do INSS 
é à parte. “Passados dois anos e meio de discussões, 
acreditamos que a aprovação do Supersimples será 
um grande avanço, mas precisamos continuar traba-
lhando para a aprovação de emendas que beneficiem 
empresas sem funcionários ou com poucos, a exemplo 
da maioria dos representantes comerciais”. 

O capítulo IV, Artigo 18, Anexo V, traz tabela para 
tributação das atividades. O cálculo deve ser feito 
da seguinte forma:

Folha de Salários + Pró-Labore + Encargos (12 
meses) 

Receita Bruta (12 meses) 
Se o resultado da divisão for maior ou igual a 0,4 

(40%), as alíquotas do simples serão: 

• Receita bruta anual até R$ 120.000,00 
= 4,00%

Multiplica-se o valor do faturamento men-
sal por 4,00% para se obter o valor do simples 
do mês. 

• Receita bruta anual de R$ 120.000,01 
A R$ 240.000,00 = 4,48% 

Para entender melhor
Um representante comercial com receita bruta 

anual de R$ 48.000,00 – média de R$ 4.000,00 por 
mês – pró-labore de R$ 350,00 e encargos de R$ 
108,50, totaliza R$ 5.502,00 por ano:

R$ 5.502,00 (Pró-labore + Encargos anuais) = 
0,11 (11%)

R$ 48.000,00 (Receita Bruta anual)

Conclusão: 
O exemplo acima se encaixa no item 5 do Anexo 

V, que determina que se o resultado for menor que 0,30 
(30%), a alíquota a ser aplicada será de 15%. 

Para este representante comercial se beneficiar da 
alíquota de 4,00% da receita bruta, precisaria alcançar 
custo anual de R$ 19.200,00, ou seja, R$ 1.600,00 por 
mês – entre folha de pagamento, folha de pró-labore 
e encargos (INSS). 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL “TRIBUTAÇÃO – 
SISTEMA SIMPLES”

A finalidade do presente trabalho é a de abordar 
questões pertinentes aos representantes comerciais, 
inclusive a que se refere às dificuldades que esta ca-
tegoria vem sofrendo, principalmente no que tange à 
elevada carga tributária. 

O representante comercial autônomo, seja ele 
pessoa física ou jurídica, é aquele que exerce a me-
diação de negócios mercantis, ou seja, leva o produto 
da indústria para o comércio ou ao consumidor final, 
com sua atividade regulada pela Lei 4886/65, alterada 
pela Lei 8420/92. 

A profissão de representante comercial é reco-
nhecidamente uma das mais antigas, tendo o seu início 
com os Tropeiros e, posteriormente, com os Caixeiros 
Viajantes. Hodiernamente denominamos Represen-
tante Comercial. 

A quase totalidade das empresas de represen-
tação é formada no seio familiar, sendo sócios marido 
e mulher, ou pai e filho, e um diminuto capital social. 

Notamos que, de uns tempos para cá, as empre-
sas, ditas representadas, têm procurado muito mais a 
contratação de empresas de representação comercial, 
pois quando uma empresa contrata um representante 
comercial pessoa física, os encargos sociais são de 
inteira responsabilidade da empresa contratante, as-
sim é que, sobre a comissão paga ao representante, 
20% (vinte por cento) é recolhido ao INSS, indepen-
dentemente da contribuição que os autônomos devem 
recolher, para que possam usufruir dos benefícios 
previdenciários. 
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Certo é que a empresa representada somente 
se preocupa com os 20% (vinte por cento) que deve 
desembolsar para o INSS, e com possíveis vínculos 
empregatícios, o que torna inviável manter em seus 
quadros representantes comerciais pessoas físicas. 

Eis a razão pela qual passou a exigir que o re-
presentante comercial fosse pessoa jurídica, pois sua 
responsabilidade está adstrita a reter na fonte e reco-
lher aos cofres da Receita Federal, 1,5% (um e meio 
por cento) de Imposto de Renda, sendo que recolhi-
mento dos demais tributos é de única responsabilidade 
do representante comercial. 

Convém aqui observar que, por se considerado 
profissional liberal, o representante comercial pessoa 
jurídica está impedido de ingressar no SIMPLES, con-
forme declaração da própria Receita Federal, que to-
mamos a liberdade de transcrever a seguir: 

“A Assessoria de Divulgação e Relações 
Externas da Receita Federal, divulgou, por 
meio do Boletim Central nº 055 de 24.03.97, 
uma série de esclarecimentos sob a forma de” 
perguntas e respostas“. 

Pergunta – REPRESENTANTE COMER-
CIAL POR CONTA PRÓPRIA pode optar pelo 
SIMPLES, já que o inciso XIII do art. 9º da Lei 
9.317/96 se refere à atividade de represen-
tantes comerciais em gênero, sem distinguir 
os que operam por conta própria ou em nome 
de terceiros? 

Resposta – A REPRESENTAÇÃO CO-
MERCIAL POR CONTA PRÓPRIA constitui, 
na verdade, atividade comercial para a qual 
não há qualquer restrição da Lei nº 9.317/96. 
A VEDAÇÃO CITADA APLICA-SE APENAS À 
REPRESENTAÇÃO POR CONTA DE TERCEI-
ROS, CARACTERIZADA POR UMA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇO.” (g.nº )

Para que o representante comercial, pessoa físi-
ca ou jurídica, exerça a atividade, deve ser inscrito no 
Conselho Regional Dos Representantes Comerciais.

Quando se trata de pessoa jurídica é necessário 
nomear-se um dos sócios como representante legal.

Salvo raríssimas exceções, o representante le-
gal é a mesma pessoa que exerce a atividade, pois 
o sócio, quase sempre, figura apenas como comple-
mento de cota.

Na prática, o representante comercial pessoa ju-
rídica, é mais uma forma, que a indústria e o comércio 
encontraram para ter em seus quadros prestadores de 
serviços sem os encargos sociais pertinentes.

Tudo o que acima foi dito, tem a finalidade precí-
pua de informar a V.Exa., que esta pessoa jurídica é 

extremamente sui generis, pois ainda que detentora de 
CNPJ, emitindo Nota Fiscal de prestação de serviços, 
não aufere lucros, apenas e tão somente tem como 
retribuição pelos serviços prestados um percentual de 
comissão, calculado sobre os negócios efetivamente 
realizados.

Sua ferramenta de trabalho é o telefone, a car-
teira de clientes e o carro.

Não obstante o acima mencionado, o represen-
tante comercial constituído sob a forma de pessoa 
jurídica tem nas comissões que recebe a tributação 
de empresa porte grande, conforme demonstraremos:

1 – IRRF 1,5% 
2 – COFINS 3% 
3 – PIS 0,65% 
4 – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1,08% 
5 – IRPJ 0,90% – faturamento anual até R$ 

120.000,00
3,30% – faturamento anual acima de R$ 

120.000,00
6 – INSS 20% – sobre o valor retirado pelos só-

cios a título de pró-labore.Inexistindo este, 20% de um 
salário mínimo.

7 – INSS – Contribuintes Individuais Tabela Base 
8 – ISS 5% – Cidade de São Paulo 
9 – TFE R$100,00 – Cidade de São Paulo 
Não podemos nos esquecer que para o exercício 

da atividade ainda é necessário, no mínimo, um auto-
móvel, um aparelho de telefone celular e um telefone 
fixo, acrescendo-se na comissão, também,os gastos 
com combustível e telefonia, dentre outros.

O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESEN-
TANTES COMERCIAIS – CORCESP tem ativos em 
seus registros 120.000 representantes comerciais, 
sendo 80.000 inscrições de PESSOAS JURÍDICAS 
e 40.000 de pessoas físicas. A maior parte das soli-
citações que nos são feitas pelas pessoas jurídicas 
referem-se à inclusão delas ao Sistema SIMPLES, vez 
que, como dito anteriormente, equiparam-se a Micro 
Empresas e Empresas de Pequeno Porte, ambas abran-
gidas pela lei que instituiu esta forma de tributação.

Analisando-se o “roteiro para discussão e con-
sulta referente às iniciativas parlamentares que visam 
a inclusão das empresas de serviço no SIMPLES”, 
observamos diversos projetos de deputados em le-
gislaturas anteriores que tratavam particularmente do 
Representante Comercial. Citamos, a seguir, alguns 
desses projetos:

1º – PL 4275/98 – Deputado Padre Roque;
2º – PL 4304/98 – Deputado Sérgio Carneiro;
3º – PL 4336/98 – Deputado Fernando Zuppo;
4º – PL 3798/00 – Deputado Darcísio Perondi;
5º – PL 3801/00 – Deputado Augusto Nardes;
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6º – PL 3802/00 – Deputado Augusto Nardes;
7º – PLP 591/10 – Deputado Vignatti, Carlos 

Melles e outros.
Além dos mencionados projetos e respectivos 

relatores, temos, também, o apoio do DD. Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy, que já encaminhou Ofício 
ao DD. Ministro da Fazenda Antonio Palocci, conforme 
Carta nº 00568/2003.

Com a inclusão das empresas de representação 
comercial no Sistema SIMPLES ter-se-á um acrésci-
mo na arrecadação tributária, posto que o índice de 
inadimplência dessas empresas é MUITO ELEVADO, 
tamanha a carga tributária incidente sobre o seu fatura-
mento (fruto tão somente de comissões). Outro ponto a 
ser analisado profundamente é o da abertura de novas 
empresas de representação pelas pessoas físicas que 
atualmente exercem a profissão, com o escopo de um 
melhor atendimento às suas representadas.

Certos da especial análise de Vossas Senhorias 
à nossa reivindicação, desejamos fervorosamente o 
atendimento à mesma, visando sempre o crescimento 
profissional desta categoria, não só no Estado de São 
Paulo, más em todo o Brasil, por estarmos tratando de 
uma classe de TRABALHADORES.

Atenciosamente, – Arlindo Liberatti, Presidente.
Como podemos inferir a inclusão dos Represen-

tantes Comerciais na Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, poderá aumentar a arrecadação 
tributária sem nenhuma perda para o fisco. 

Contamos com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação deste Projeto de Lei Complementar. 

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – 
Deputado Marco Tebaldi, PSDB.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 22, DE 2011 

(Do Sr. André Figueiredo)

Exclui da apuração da receita bruta 
os valores relativos à venda do “pão-do-
-dia”, assim entendido os pães, panhocas, 
broas, pão francês, e demais produtos de 
panificação feitos a partir de farináceos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 18 da lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006 passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo:

“Art.18.  .................................................
 ..............................................................
§ 26. Na apuração da receita bruta aufe-

rida no mês na forma do caput e dos §§ 1º, 2º 

e 3º deste artigo, excluem-se os valores rela-
tivos à venda do pão-do-dia, assim entendido 
os pães, panhocas, broas, pão francês e de-
mais produtos de panificação feitos a partir de 
farináceos, inclusive fubá, polvilho e similares, 
comercializados no próprio local de produção 
diretamente ao consumidor final.”

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

Justificação

Esta iniciativa visa permitir a redução do preço do 
pão e facilitar o acesso a este alimento pela população 
carente, lembrando que o consumo de pão no Brasil 
é de 33,5 kg anuais por pessoa e representa metade 
da porção recomendada por organismos de alimen-
tação mundiais como a OMS – Organização Mundial 
de Saúde (ONU) – 60kg/capital/ano e da FAO – Food 
Agricultural Organization – 50kg/capital/ano. O consu-
mo de pão no Brasil está estável desde 1997.

Destaque-se que o setor de panificação é com-
posto por 150 mil pequenos empresários em 63 mil 
empresas e a mão-de-obra direta empregada pelo 
setor é de 730 mil trabalhadores.

Faz-se necessário um estímulo ao setor para que, 
com a redução da tributação, mais pessoas possam 
consumir o alimento mais básico já produzido pela hu-
manidade, A exclusão da venda do pão-do-dia assim 
considerados os pães, panhocas, broas, pão francês 
e demais produtos de panificação feitos a partir de fa-
rináceos, inclusive fubá, polvilho e similares, comer-
cializados no próprio local de produção diretamente 
ao consumidor final, permitirá uma redução no preço 
do produto atendendo aos segmentos menos favore-
cidos da população.

Lembre-se que o pão-de-sal não é tributado pelo 
Imposto sobre produtos Industrializados – IPI, por não 
ser considerado como produto industrializado na forma 
do Regulamento do IPI.

A renúncia fiscal decorrente será compensada 
com o atendimento a população de baixa ou nenhuma 
renda de forma direta no combate a fome. Trata-se na 
verdade de uma ação social. A presente proposta foi 
apresentada na legislatura passada (PL nº 573/2010) 
pela então deputada e hoje senadora Vanessa Gra-
zziotin – PCdoB /AM, e por ter sido arquivada em 
definitivo em face do art. 105 do Regimento Interno, 
tomei a iniciativa de resgatá-lo pela sua inquestioná-
vel importância.

Sala as Sessões, 1º de março de 2011. – André 
Figueiredo, Deputado Federal PDT – CE.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 23, DE 2011 

(Do Sr. Guilherme Campos)

Altera dispositivo da Lei Complemen-
tar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que 
dispõe sobre o imposto dos Estados e do 
Distrito Federal sobre Operações Relativas 
a Circulação de Mercadorias e sobre Pres-
tações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar veda a inclusão, 

na base de cálculo do Imposto sobre Operações Re-
lativas à Circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação – ICMS, do montante do 
próprio imposto.

Art. 2º O § 2º do art. 13 da Lei Complementar no 
87, de 13 de setembro de 1996, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 13.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º Não integra a base de cálculo do 

imposto o montante do:
a) próprio imposto, constituindo o respec-

tivo destaque o valor devido em cada operação;
b) Imposto sobre Produtos Industriali-

zados, quando a operação, realizada entre 
contribuintes e relativa a produto destinado à 
industrialização ou à comercialização, configu-
rar fato gerador de ambos os impostos.

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

Art. 3º Fica revogado o inciso I do § 1º do art. 13 da 
Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do 
dia 1º de janeiro subseqüente.

Justificação

O ICMS – imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de ser-
viços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, ainda que as operações e as prestações 
se iniciem no exterior – é o tributo estadual mais im-
portante, tendo a maior base de incidência e o maior 
potencial de arrecadação tributária e sendo responsá-
vel pela maior quantidade de ingresso de receita nos 
cofres estaduais.

Por ser tão importante e amplo, o imposto afeta 
a vida de quase todos os brasileiros. A grande maioria 

das empresas e da população, quer na condição de 
contribuinte de direito, quer na condição de contribuinte 
de fato, tem de lidar com ele diariamente, recolhendo-
-o aos Estados ou suportando seu ônus financeiro. 

Apesar da importância e amplitude do imposto, 
há uma regra em sua legislação que é um verdadeiro 
desrespeito ao povo brasileiro. Trata-se da obrigato-
riedade de inclusão, na base de cálculo do tributo, do 
ICMS devido em cada operação. Essa norma, apesar 
de estar incluída em nossa Constituição, é abusiva, 
pois obriga o contribuinte a suportar alíquotas efetivas 
exorbitantes, cujos valores estão escondidos por trás 
desse sorrateiro procedimento.

Por essas razões, resolvemos apresentar o pre-
sente projeto, para, juntamente com proposta de emen-
da à Constituição que também apresentaremos, vedar 
ao fisco que continue a efetuar essa cobrança nociva 
aos interesses da população.

Tendo em vista os relevantes objetivos sociais 
de que se reveste nosso projeto, estamos certos de 
que contaremos com o apoio de nossos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 1 de março de 2011. – Depu-
tado Guilherme Campos. 

PROJETO DE LEI Nº 613, DE 2011 
(Do Sr. Washington Reis)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
casas de espetáculos, shopping centers, 
cinemas, parques temáticos e outros dis-
ponibilizarem, aos seus frequentadores, 
bebedouros públicos com água gelada. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As casas de espetáculos, shopping cen-

ters, cinemas, parques temáticos e outros ficam obri-
gados a disponibilizarem, aos seus frequentadores, 
bebedouros públicos com água gelada. 

Parágrafo único – Os bebedouros a que se refere 
esta Lei deverão ser próprios para o uso de qualquer 
pessoa, criança, idoso ou portador de deficiência, e 
instalados em local visível de livre e fácil acesso.

Art. 2º Os infratores às disposições da presente 
lei sujeitam-se às penalidades estabelecidas pelo art. 
56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º Esta lei entra em vigor no prazo de cento 
e oitenta dias de sua publicação.

Justificação

A nossa proposição tem o claro objetivo de prote-
ger a saúde do consumidor, reconhecidamente a parte 
mais fraca nas relações de consumo.

Trata-se de um projeto de grande utilidade, pois 
é sabido que o organismo humano necessita de uma 
quantidade mínima diária de água, para seu perfeito 
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funcionamento. Esta quantidade mínima deve ser in-
gerida com regularidade durante todo o dia. Daí a ne-
cessidade de o consumidor dispor do precioso líquido, 
em qualquer lugar onde esteja.

Com este objetivo, estamos propondo que as 
casas de espetáculos, shopping centers, cinemas, 
parques temáticos e outros estabelecimentos sejam 
obrigados a disponibilizarem em suas instalações be-
bedouros com água gelada, para consumo de seus 
frequentadores.

Pelo acima exposto, contamos com o apoio dos 
nobres Colegas para a aprovação de nosso projeto 
de lei.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – 
Deputado Washington Reis.

PROJETO DE LEI Nº 614, DE 2011 
(Do Sr. Marco Tebaldi)

Autoriza o Poder Executivo a criar cam-
pus, no Município de Joaçaba, no Estado 
de Santa Catarina, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto 
Federal) de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

campus, no Município de Joaçaba, no Estado de Santa 
Catarina, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia (Instituto Federal) de Santa Catarina.

Art. 2º Com o objetivo de implementar o disposto 
no art. 1º, o Poder Executivo é autorizado a:

I – Criar os cargos de direção e as funções gratifi-
cadas necessárias ao funcionamento de novo campus;

II – dispor sobre a organização, as competên-
cias, as atribuições, a denominação das unidades e 
dos cargos, suas especificações e funções, bem como 
sobre o processo de implantação e de funcionamento 
do novo campus;

III – lotar no novo campus os servidores que se 
fizerem necessários ao seu funcionamento, mediante 
a criação de cargos e a transferências e transformação 
de cargos efetivos vagos dos quadros de pessoal dos 
órgãos e entidades da administração federal direta, 
autárquica e fundacional.

Art. 3º O campus federal a que se refere esta 
Lei será destinado à formação e qualificação de pro-
fissionais de educação superior, básica e profissio-
nal, observadas as necessidades socioeconômicas 
do Estado de Santa Catarina e de desenvolvimento 
tecnológico do País.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

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

Justificação

O Poder Executivo Federal vem nos últimos anos, 
adotando a política da interiorização dos Institutos Fe-
derais de Educação que visam o desenvolvimento e a 
integração regional brasileira.

Esse modelo de interiorização mostra-se de fun-
damental importância para que a educação cumpra 
seu papel de elemento propulsor do desenvolvimento 
econômico e social, evitando a concentração do de-
senvolvimento nas capitais e causando enormes se-
qüelas sociais.

O desenvolvimento educacional, científico e tec-
nológico é fundamental para o desenvolvimento social 
do Estado de Santa Catarina, para que cada região 
descubra sua vocação econômica conjugada com o 
desenvolvimento humano e avanço tecnológico.

A criação do Campus do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia, no Município de Joa-
çaba, possiblitará a integração regional do meio oeste 
catarinense, pois, trata-se de uma cidade que já repre-
senta um centro de desenvolvimento regional, sendo 
também a cidade sede da região, onde já localiza-se 
a Associação dos Municípios do Meio-Oeste Catari-
nense (AMMOC).

Dessa forma, hoje a AMMOC integra 13 mu-
nicípios: Água Doce, Capinzal, Catanduvas, Erval 
Velho, Herval D´Oeste, Ibicaré, Joaçaba, Lacerdó-
polis, Luzerna, Ouro, Tangará, Treze Tílias e Var-
gem Bonita. 

As principais atividades econômicas do municí-
pio de Joaçaba são a Indústria, em especial o setor 
metal-mecânico, processamento de madeira e pro-
dutos alimentícios. Possui comércio diversificado e 
desenvolvido, já que muitas cidades vizinhas têm no 
turismo a atividade econômica principal e Joaçaba 
está estrategicamente localizada no centro da região, 
sendo considerada o pólo econômico e político do 
meio-oeste catarinense, influenciando uma área que 
atinge aproximadamente 300.000 habitantes.

A criação do campus, no Município de Joaçaba, 
no Estado de Santa Catarina, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia (Instituto Federal) de 
Santa Catarina contribuirá com o desenvolvimento 
educacional de todo o meio-oeste catarinense.

Sala das sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tado MarcoTebaldi.

PROJETO DE LEI Nº 615, DE 2011 
(Do Sr. Marco Tebaldi)

Confere à Cidade de Joinville, no Es-
tado de Santa Catarina, o título de “Capital 
Nacional da Dança”.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É conferido à Cidade de Joinville, no Es-

tado de Santa Catarina, o título de Capital Nacional 
da Dança.

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

Justificação

Joinville é um município brasileiro do Estado de 
Santa Catarina. Está situado na região nordeste do es-
tado, fazendo divisa com os municípios de Jaraguá do 
Sul (ao oeste), São Francisco do Sul (ao leste), Campo 
Alegre e Garuva (ao norte) e Araquari, Guaramirim e 
Schroeder (ao sul).

Município mais populoso de Santa Catarina, é 
o pólo econômico e tecnológico do estado, tendo um 
grande parque industrial que conta com as maiores 
empresas no ramo metal-mecânico do Brasil. Atual-
mente o município tem uma população de 515.250 
habitantes em 2010, segundo dados do IBGE sendo 
a terceira maior cidade do sul do Brasil. 

A cidade possui um dos mais altos índices de 
desenvolvimento humano (IDH) entre os municípios 
brasileiros (0.857), ocupando a décima terceira posição 
nacional. A cidade é cortada pela BR-101 e possui um 
dos princiais aeroportos do sul do Brasil. Através da 
rodoviária de Joinville existem companhias operando 
para vários destinos.

O título de Cidade da Dança, foi conquistado por 
Joinville e é veiculado pela mídia nacional. O Festival 
de Dança de Joinville acontece anualmente e é consi-
derado pelo Guinness Book, desde 2005, maior festival 
de dança do mundo, além de ser o mais amplo painel 
da dança no Brasil.

Além do cotidiano de trabalho da cidade, Joinville 
transforma-se todo mês de julho, no cenário da dança 
nacional. Cerca de 5 mil bailarinos de todo o País e do 
Exterior chegam à cidade para participar do Festival 
de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo 
em número de participantes, segundo também o Gui-
ness Book. Eles sobem aos palcos para proporcionar 
mais de 220 horas de espetáculos, a maior parte deles 
gratuitos, nas praças, fábricas, hospitais e nos bairros 
da cidade. A ampla e eclética programação artística 
e didática mobiliza Joinville e Santa Catarina durante 
11 dias, atraindo visitantes de diferentes origens, ida-
des e estilos, mas com um ponto em comum: o amor 
pela dança. 

O Festival de Dança de Joinville há 28 anos 
proporciona aos amantes da dança uma verdadei-
ra overdose. Na programação artística, as noites de 
Abertura e de Gala apresentam ao público Compa-
nhias de Dança e profissionais consagrados no Brasil 

e no mundo. Já na noite dos Campeões é a vez dos 
bailarinos e grupos que se destacaram na Mostra 
Competitiva.

O reconhecimento de que Joinville é a capital nacio-
nal da dança, em muito valorizará esta bela construção 
do povo joinvilense e desta cidade no cenário nacional.

Sala das sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tado Marco Tebaldi.

PROJETO DE LEI Nº 616, DE 2011 
(Do Sr. Marco Tebaldi)

Confere à Cidade de Joinville, no Es-
tado de Santa Catarina, o título de “Capital 
Nacional das Bicicletas”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – É conferido à Cidade de Joinville, no 

Estado de Santa Catarina, o título de Capital Nacional 
das Bicicletas.

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

Justificação

Joinville é um município brasileiro do Estado de 
Santa Catarina. Está situado na região nordeste do es-
tado, fazendo divisa com os municípios de Jaraguá do 
Sul (ao oeste), São Francisco do Sul (ao leste), Campo 
Alegre e Garuva (ao norte) e Araquari, Guaramirim e 
Schroeder (ao sul).

Município mais populoso de Santa Catarina, é 
o polo econômico e tecnológico do estado, tendo um 
grande parque industrial que conta com as maiores 
empresas no ramo metal-mecânico do Brasil. Atual-
mente o município tem uma população de 515.250 
habitantes em 2010, segundo dados do IBGE sendo 
a terceira maior cidade do sul do Brasil. 

A cidade possui um dos mais altos índices de 
desenvolvimento humano (IDH) entre os municípios 
brasileiros (0.857), ocupando a décima terceira posição 
nacional. A cidade é cortada pela BR-101 e possui um 
dos princiais aeroportos do sul do Brasil. Através da 
rodoviária de Joinville existem companhias operando 
para vários destinos.

Joinville carrega no seu nome o título de Cidade 
das Bicicletas. A razão é o grande número destes ve-
ículos utilizados em todas as camadas sociais e em 
todas as idades. Por ser uma cidade plana e industrial, 
a bicicleta passou a ser o veículo oficial da cidade já 
no começo do século passado. 

Desde março de 2000, a cidade conta com o 
Museu da Bicicleta, único da América do Sul. Neste 
espaço há um acervo de mais de 16 mil peças entre 
medalhas, revistas, bicicletas, selos de cartas, fotos, 
placas, documentos, jornais, livros, entre outros aces-
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sórios que contam um pouco da história da bicicleta 
em Joinville. O Museu da Bicicleta de Joinville já teve 
mais de 60 mil visitas desde a sua inauguração.

A bicicleta é o veículo mais popular e econômico. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o 
uso da bicicleta como uma das saídas para melhorar 
a saúde pública mundial. Em sua “Estratégia Global 
de Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde”, 
a OMS recomenda aos governos a criação de “planos 
integrados de atividades físicas, levando-se em con-
ta políticas de transportes e planejamento urbano”. 
O documento enfatiza que estes planos não apenas 
trazem benefícios médicos diretos, mas “aumentam a 
interação social, fornecem lazer e reduzem a violência, 
o tráfego urbano e a poluição”.

A frota nacional de bicicletas é composta de 60 
milhões de unidades. Cerca de 25 milhões de pes-
soas utilizam este veículo diariamente: 53% para o 
transporte; 29% para uso infantil e 18% para lazer e 
esporte. A bicicleta melhora a saúde e a auto-estima, 
propicia liberdade, é excelente para pequenas com-
pras, estaciona facilmente, é de custo acessível, é 
o mais prático meio de locomoção para pequenos 
trajetos e possibilita fácil integração ao sistema de 
transporte coletivo. Em Joinville, a bicicleta também 
é utilizada pelos policiais militares na segurança da 
cidade e pela Companhia de Desenvolvimento e Ur-
banização de Joinville (CONURB).

Além disso, a bicicleta reaviva o bairro e a co-
munidade, diminui custos previdenciários, economi-
za espaço urbano, diminui o número de veículos nas 
ruas, reduz os conflitos de trânsito e melhora todos os 
índices ambientais. Humaniza e valoriza a imagem da 
administração. É um meio de locomoção simpático à 
população e com grande demanda reprimida, é ferra-
menta importante na educação para o trânsito, facilita 
o acesso ao pequeno comércio e pólos geradores de 
produtos e serviços, apresenta intervenções viárias, 
na sua maioria, simples e de baixo custo e melhora 
as condições de mobilidade de todos os não motori-
zados: pedestres, crianças e idosos, além da melhora 
ambiental sensível.

O reconhecimento de que Joinville é a capital 
nacional da bicicleta, em muito valorizará esta bela 
vivência de qualidade de vida nas cidades.

Sala das sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tado Marco Tebaldi.

PROJETO DE LEI Nº 617, DE 2011 
(Do Sr. Marco Tebaldi)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso 
de giz antialérgico nas escolas públicas e 
privadas e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica obrigatório o uso do giz antialérgico 

nas escolas de ensino público e privado.
Art. 2º As escolas públicas e privadas referidas 

no art. 1º desta Lei terão o prazo de 1 (um) ano para 
se adaptar a esta Lei.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei.

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

Justificação

As instituições de ensino nos seus vários níveis 
representam um referencial muito importante na vida 
das pessoas. Trata-se de “um espaço” que deve ser 
saudável e esta interação aluno-escola tomará um 
tempo significativo na vida de cada um.

Educação e saúde andam juntas. A discução do 
meio ambiente saudável deve nascer na escola. O am-
biente da sala de aula deve garantir uma relação entre 
a qualidade do ambiente e a saúde do aluno.

Este projeto de lei visa criar a obrigatoriedade 
às instituições de ensino público e privado do Brasil 
a adotarem o uso do giz antialérgico. Evitar a exposi-
ção de professores e alunos alérgicos ao contato com 
o pó de giz e a prevenção e cuidado com relação à 
saúde escolar.

É necessário proteger e valorizar a saúde no am-
biente de trabalho e de estudos, tendo cuidados espe-
ciais para evitar a sensibilização e a possibilidade de 
aparecimento de doenças respiratórias e das cordas 
vocais, inclusive podendo acarretar um forte impacto 
sobre a qualidade de vida das pessoas envolvidas 
nesse processo.

O giz convencional é causador de muitos proces-
sos alérgicos, especialmente rinites e dermatites, o que 
se constitui em causas freqüentes de afastamento de 
trabalho dos professores e alunos atingidos pela quí-
mica do pó de giz.

A princípio, um pouco mais caro (não mais de 
10%), o giz antialérgico, no cálculo utilitário de custo/
benefício, leva enormes vantagens sobre o giz co-
mum. Além de preservar a saúde dos professores e 
dos alunos, o giz antialérgico caracteriza-se mais ma-
cio e rende mais (30%), não espalha pó, não suja as 
mãos pela utilização, não quebra fácil, é plastificado 
e não é tóxico. No entanto, a discussão não se limita 
a descrição de um material, mas a saúde preventiva 
de milhares de professores e alunos.

Esta medida trará benefícios imediatos para os 
professores e alunos, considerando que 20% da popu-
lação é portadora de rinite alérgica. Com a utilização 
do giz antialérgico a sala de aula ficará menos poluída, 
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amenizando a agressão ao aparelho respiratório e às 
cordas vocais, proporcionando, desta forma, melhor 
qualidade de vida.

Sabedores que do que o uso de um instrumen-
to de trabalho como o giz pode causar na saúde das 
crianças e dos professores, temos que proteger os 
riscos à saúde pública.

A família, a escola, a sociedade e o Estado são 
responsáveis pela vida das pessoas e necessitamos 
instituir atitudes preventivas.

Diante do aqui exposto, solicito o apoio dos no-
bres pares para aprovação da presente proposição.

Sala das sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tado Marco Tebaldi.

PROJETO DE LEI Nº 618, DE 2011 
(Do Sr. Cláudio Puty)

Altera o nome do Aeroporto Interna-
cional de Belém, capital do Estado do Pará 
e da outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O aeroporto da capital do Estado do Pará, 

Aeroporto Internacional de Belém Val-de-Cans, pas-
sará a chamar-se “Aeroporto Internacional de Belém 
Professor Benedito Nunes”.

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

Justificação

O Aeroporto Internacional de Belém-PA, hoje de-
nominado de Aeroporto de Val-de-Cans, foi construído 
em um terreno desapropriado em 03 de outubro de 
1938, no qual existia uma Fazenda denominada Val-
-de-Cans. No período da II Guerra Mundial serviu de 
base logística para a aviação bélica considerando sua 
posição estratégica.

Hoje é um importante aeroporto para a aviação 
civil, ao Pará e à Região Amazônica e, desde 1974, 
é administrado pela Infraero. Oito companhias aéreas 
estão em operação no Aeroporto (Air Caribes, Gol, 
Tam, Meta, Sete, Surinam Airways, Trip e Puma). De 
acordo com os dados da Infraero de 2009, o Aeroporto 
recebeu 39.824 Aeronaves, 19.696.394 toneladas de 
carga e ainda recebeu 2.203.653 passageiros.

Dada a importância deste equipamento público, 
para o povo paraense venho propor um Projeto de Lei 
que mudará o nome do Aeroporto Internacional de 
Belém Val-de-Cans para “Aeroporto Internacional de 
Belém Professor Benedito Nunes”.

O professor Benedito Nunes faleceu no último 
dia 27 de fevereiro, aos 81 anos. Nasceu em Belém do 
Pará, em 1929, formado em direito e pós-graduado em 
filosofia na França, foi crítico literário, professor, escri-

tor, ensaísta, filósofo e um dos fundadores da Facul-
dade de Filosofia do Pará, hoje pertencente à UFPA. 
Foi incansável, em seus anos de vida, na produção 
de conhecimento no mundo da filosofia e da literatura 
contemporânea brasileira. 

Aos 80 anos, em 2010, ganhou da ABL (Acade-
mia Brasileira de Letras) o Prêmio Machado de Assis, 
pela obra “A Clave do Poético”, um verdadeiro diálogo 
entre a filosofia e a literatura, organizada por Victor 
Sales Pinheiro.

Pela importância do Professor Benedito Nunes 
para a produção de conhecimento e à cultura do Es-
tado do Pará é que proponho a alteração do nome do 
Aeroporto Val-de-Cans, para Aeroporto Internacional 
de Belém Professor Benedito Nunes em homenagem 
à sua memória.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tado Cláudio Puty.

PROJETO DE LEI Nº 619, DE 2011 
(Do Sr. Giovani Cherini)

Dispõe sobre a implantação de agro-
vilas e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Poder Público Federal promoverá a im-

plantação de assentamentos rururbanos através do 
sistema de agrovilas condominiais.

Parágrafo único. Para execução desta Lei, en-
tende-se como assentamento rururbano o aglomera-
do populacional localizado em áreas rurais ou áreas 
urbanas sem infra-estrutura, no qual se desenvolvem 
atividades econômicas agrícolas ou se mesclam ativi-
dades econômicas agrícolas e não-agrícolas.

Art. 2º As agrovilas poderão ser constituídas em 
módulos de unidades produtivas, implantadas em áreas 
de terras cedidas, adquiridas, desapropriadas, incorpo-
radas ou arrecadadas pelo Poder Público, destinadas 
à exploração sustentável de atividades agrícolas inten-
sivas e de atividades não-agrícolas complementares, 
através do sistema associativo e solidário.

Art. 3º Constituem objetivos dos assentamentos 
rururbanos:

I – proporcionar a elevação de nível de qualidade 
de vida através do acesso à terra, à moradia, à edu-
cação e à saúde;

II – proporcionar a geração de emprego e de 
renda, combatendo a miséria, a marginalização dos 
indivíduos e o êxodo rural;

III – incrementar o cooperativismo agrícola;
IV – promover o desenvolvimento sustentável nos 

âmbitos local e regional, através da transformação do 
perfil produtivo, com ênfase na diversificação das ati-
vidades econômicas e no estímulo ao aproveitamen-
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to de resíduos sólidos ou orgânicos, à olericultura e 
à fruticultura;

V – proporcionar o fomento, a assistência e o 
assessoramento para as atividades agrícolas e não-
-agrícolas;

VI – fomentar a qualificação profissional dos be-
neficiários;

VII – promover o acesso aos demais programas 
governamentais existentes, colaborando com as ações 
federais relacionadas à Reforma Agrária e ao Desen-
volvimento Rural.

Art. 4º O assentamento rururbano poderá ser im-
plantado pelo conjunto dos órgãos competentes, através 
de projeto com as seguintes características básicas:

§ 1º O número de núcleos familiares ou de indi-
víduos que não pertençam a um núcleo familiar parti-
cipante e a área total de cada projeto serão definidos 
a partir de estudos prévios sobre a potencialidade de 
uso sustentável dos recursos naturais e da sua viabi-
lidade econômica.

§ 2º A área mínima oferecida poderá ser de 0,5 
(cinco décimos) de hectare por núcleo familiar ou in-
divíduo que não pertença a um núcleo familiar parti-
cipante do projeto.

§ 3º O núcleo urbano de cada projeto poderá ser 
constituído de um conjunto habitacional, um centro 
comunitário para educação, saúde, lazer, instalações 
para triagem e processamento de resíduos sólidos 
ou orgânicos, conservação de produtos, máquinas e 
equipamentos, estradas e vias internas, além de meios 
de acesso ao abastecimento de água para consumo 
humano e à rede-tronco de energia elétrica.

Art. 5º O assentamento rururbano poderá incen-
tivar diversas formas de cooperativismo e associati-
vismo, inclusive a Cooperativa Integral de Reforma 
Agrária (CIRA), nos termos da Lei Federal nº 4.504, 
de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Terra.

Art. 6º O Poder Público disponibilizará recursos 
financeiros e materiais para implementação do assen-
tamento rururbano.

Art. 7º Os beneficiários serão aqueles previstos 
nos arts. 19 e 20 da Lei Federal nº 8.629, de 25 de feve-
reiro de 1993, que dispõe sobre a regulamentação dos 
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária.

§ 1º O cadastramento dos beneficiários será fei-
to pelo órgão competente, atendendo às legislações 
federal, estadual e municipal pertinentes.

§ 2º A titularidade do lote do assentamento poderá 
ser conferida obrigatoriamente a ambos os cônjuges 
do núcleo familiar ou ao indivíduo não pertencente a 
um núcleo familiar, conforme o caso.

Art. 8º O Poder Público, através dos órgãos com-
petentes, poderá celebrar convênios com os municí-
pios, entidades públicas e da sociedade civil para dar 
cumprimento a esta Lei.

Art. 9º O planejamento das atividades a serem 
realizadas nos assentamentos rururbanos obedecerá 
a um Plano de Desenvolvimento, a ser elaborado com 
a participação dos beneficiários, que deverá dispor so-
bre os seguintes componentes mínimos:

I – utilização dos recursos naturais, considerando 
as características edafo-climáticas, hídricas, da flora 
e da fauna;

II – utilização dos recursos humanos, consideran-
do o perfil socioeconômico dos beneficiários;

III – organização espacial, incluindo parcelamento, 
sistema de abastecimento de água e rede de distribui-
ção de energia elétrica;

IV – organização da produção, incluindo o sistema 
associativo e formas de padronização, beneficiamento, 
processamento e comercialização.

Art. 10 – As benfeitorias realizadas nos assen-
tamentos urbanos integrarão o condomínio na forma 
estabelecida em legislação específica.

Justificação

A proposição ora apresentada vem ao encontro 
do que dispõe a legislação pátria vigente, que afirma 
que o Poder Público desenvolverá políticas públicas 
de assentamento. 

A implantação de agrovilas condominiais visa 
fomentar os denominados “cinturões verdes”, com o 
assentamento de ex-agricultores e suas famílias, pro-
movendo a geração de alternativas de emprego em 
municípios da região com problemas de subdesen-
volvimento.

O Brasil, apesar da tradição e da importância de 
sua agropecuária para a economia, enfrenta sérios 
problemas nesta área, decorrentes, especialmente, 
do modelo agrícola concentrador, da monocultura, da 
produção voltada para a exportação e da utilização de 
tecnologia com redução de mão de obra.

Esta situação acaba gerando, em escala cres-
cente, a concentração de terra e de renda, com a 
expulsão de milhares de pequenos agricultores da 
atividade agropecuária, o êxodo rural e o “inchaço” 
das periferias das pequenas e médias cidades, de 
maneira desordenada, ocasionando o desemprego, a 
marginalização social, o crescimento da miséria e da 
violência, o déficit da produção agrícola em relação 
ao abastecimento interno, o acirramento dos conflitos 
agrários e o aumento dos contingentes de acampados 
e dos sem-terra.
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Dentro deste contexto, ainda mais grave se torna 
a situação de algumas regiões com notadas caracte-
rísticas de subdesenvolvimento e de baixos índices 
de industrialização. 

Nestas regiões, mostra-se imperiosa a busca de 
soluções e alternativas que possibilitam a minimização 
e até mesmo reversão deste quadro desalentador, que 
é justamente o que se busca com esta proposição. 

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tado Giovani Cherini, PDT – RS.

PROJETO DE LEI Nº 620, DE 2011 
(Do Sr. Giovani Cherini)

Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que institui o Código de Defesa do 
Consumidor, dispõe sobre a disponibiliza-
ção dos juros e demais encargos cobrados 
pelas operadoras de cartão de crédito nas 
faturas de cobrança, obriga as instituições 
financeiras e administradoras de cartão de 
crédito a informarem o valor a ser cobrado 
pela prestação de serviços, torna obrigató-
ria a instalação de postos de atendimento 
a consumidores e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

que institui o Código de Defesa do Consumidor, passa 
a vigorar acrescida do seguinte art. 53-A:

“Art. 53-A. As instituições financeiras e as 
administradoras de cartão de crédito deverão 
informar diretamente ao consumidor, de for-
ma expressa, antes da efetivação de qualquer 
prestação de serviço, seja por meio eletrôni-
co, manual ou pessoal, o seu respectivo valor. 

§ 1º A informação acerca das tarifas ban-
cárias cobradas do consumidor disposta em 
material impresso dentro das agências não 
obsta a aplicação do disposto no caput des-
te artigo.

§ 2º Os prestadores de serviços de ope-
ração de cartão de crédito obrigados a informar 
na sua fatura de cobrança, logo abaixo do valor 
da parcela mínima cobrada, e em formatação 
de letras e números do mesmo tamanho do 
número utilizado para informar a parcela mí-
nima, os juros mensais e anuais, bem como 
os demais encargos financeiros cobrados do 
consumidor.

§ 3º Os prestadores do serviço de que 
trata o parágrafo anterior, estão obrigados a 
oferecer aos seus usuários atendimento per-

sonalizado em postos ou agências conforme 
dispõe esta Lei.

§ 4º É obrigatório o funcionamento em 
horário comercial dos postos ou agências de 
atendimento aos consumidores. 

§ 5º Os prestadores do serviço de que 
trata o parágrafo 3º deste artigo terão que dis-
ponibilizar, 1 (um) posto ou agência de atendi-
mento em municípios com população igual ou 
superior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

§ 6º Os prestadores do serviço de que 
trata o parágrafo 3º deste artigo terão o prazo 
de seis meses para se adaptar a esta norma, 
ficando obrigados a informar aos consumidores 
os locais de instalação dos postos ou agências 
de atendimento.”

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

Justificação

A presente proposição tem três finalidades: tornar 
mais visível ao consumidor todos os encargos e os ju-
ros que serão cobrados caso este opte pelo pagamento 
parcelado; coibir a prática abusiva de fixar tarifas ban-
cárias praticada somente após a efetiva prestação do 
serviço, não informando devidamente sobre os valores 
a serem contraprestados, e; instalação de postos de 
atendimentos a consumidores de cartão de crédito.

No primeiro caso, embora venha discriminado na 
fatura de cartão de crédito as informações quanto aos 
juros e encargos cobrados, as mesmas estão contidas 
em local da fatura em separado do valor do pagamen-
to mínimo a ser efetuado pelo consumidor, e, ainda, 
são expostas em letras e números muito pequenos, o 
que não chama a atenção daqueles que farão uso do 
crédito oferecido pelas empresas operadoras de car-
tões de crédito.

Esta iniciativa demonstra que poderá fazer com 
que o consumidor reflita um pouco mais antes de efe-
tuar o pagamento parcelado às operadoras de cartão 
de crédito, o que se sabe é uma das maiores causas 
de inadimplemento.

No segundo caso, os clientes de estabelecimen-
tos bancários e usuários de serviços das operadoras 
de cartão de crédito acabam, muitas vezes, arcando 
com o pagamento de inúmeras tarifas, que sequer são 
informadas aos consumidores.

Todo serviço prestado por estes estabelecimen-
tos são cobrados, e mesmo não se tratando de valores 
de grande vulto individualmente considerados, soma-
dos prejudicam o orçamento familiar do consumidor 
desavisado, podendo fazê-lo passar determinados 
constrangimentos ilegais.
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Assim, esta presente proposição é que quan-
do o consumidor toma conhecimento de alguma 
taxa ou tarifa bancária praticada somente após a 
efetiva prestação do serviço, pelo fato de não ser 
devidamente informado sobre os valores a serem 
contraprestados.

Para coibir esta prática abusiva é que propomos 
o presente projeto de lei, salvaguardando o interesse 
da coletividade e defendendo o direito à informação 
acerca de prestação específica de serviço de institui-
ções financeiras e de administradoras de cartão de 
crédito aos cidadãos.

Quanto às questões relativas aos postos de aten-
dimentos a consumidores de cartão de crédito, a pre-
sente proposição mostra-se necessária para erradi-
car, ou ao menos diminuir, o descaso enfrentado pelo 
consumidor diante do péssimo atendimento prestado 
pelas operadoras de cartão de crédito.

Fazer solicitações e reclamações tornou-se tra-
balho árduo e dispendioso aos brasileiros que fazem 
uso desse tipo serviço, pois o atendimento é feito ex-
clusivamente por “call centers”, o que, muitas vezes, 
não resolve o eventual problema do consumidor, nem 
atende com eficiência aquilo que lhe foi solicitado.

Pessoalmente, a possibilidade de o consumidor 
ser bem atendido aumentaria de forma considerável, 
abrindo-se, inclusive, a oportunidade de serem resol-
vidos problemas relativos à inadimplência dos clientes 
dessas empresas no próprio posto de atendimento, 
evitando, assim, o assoberbamento do judiciário, onde 
tramitam centenas de milhares de ações que envolvem 
cartões de crédito e consumidores.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tado Giovani Cherini, PDT – RS.

PROJETO DE LEI Nº 621, DE 2011 
(Do Sr. Artur Bruno)

Dispõe sobre o combate a poluição 
sonora, estabelecendo a proibição do fun-
cionamento de som automotivo nas vias, 
praças, praias e logradouros no âmbito na-
cional e dá outras providências

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica expressamente vedado o funciona-

mento dos equipamentos de som automotivo, popular-
mente conhecidos como paredões de som, e equipa-
mentos sonoros assemelhados, nas vias, praças, praias 
e demais logradouros públicos no âmbito nacional.

Parágrafo Único. A proibição de que trata este ar-
tigo se estende aos espaços privados de livre acesso 
ao público, tais como postos de combustíveis e esta-
cionamentos.

Art. 2º O descumprimento do estabelecido nesta 
lei acarretará a apreensão imediata do equipamento.

Parágrafo Único. O procedimento administrativo 
para apurar infração, responsabilização e eventual re-
tirada do equipamento deverá observar o disposto no 
art.70 e seguintes da Lei nº 9.605/98.

Art. 3º Para os efeitos da presente Lei, conside-
ram-se paredões de som todo e qualquer equipamento 
de som automotivo rebocado, instalado ou acoplado 
nos porta malas dos veículos.

Art. 4º A condução dos equipamentos aos quais 
se refere esta lei, por meio de reboque, acomodação 
no porta malas ou sobre a carroceria dos veículos, 
deverá ser feita, obrigatoriamente, com proteção de 
capa acústica, cobrindo integralmente os cones dos 
alto falantes, sob pena de aplicação das sanções pre-
vistas no artigo 5º desta lei.

Art. 5º Sem prejuízo das sanções de natureza 
civil, penal e das definidas em legislação específica, 
fica o infrator, o proprietário do veículo ou ambos, so-
lidariamente, conforme o caso, sujeito ao pagamento 
de multa em caso de descumprimento do estabeleci-
do nesta Lei.

§ 1º A pena de multa será aplicada mediante 
procedimento administrativo a ser estabelecido em 
regulamento, observados o contraditório e a ampla 
defesa.

§ 2º O valor da multa será de 300 (trezentas) ve-
zes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou 
índice equivalente que venha a substituí-la, dobrado 
a cada reincidência, respeitado o limite de 3.000 (três 
mil) vezes o valor da UFIR.

§ 3º Os valores arrecadados através da aplicação 
das penalidades previstas nesta lei serão revertidos 
para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela 
Lei nº 7.797 de 10 de julho de 1989. 

Art. 6º Desde que atendam aos limites estabe-
lecidos na legislação sobre o assunto de competên-
cia comum da União, Estados e Municípios, o Poder 
Público pode autorizar em dias, locais e horários de-
terminados a utilização de aparelhagem sonora nos 
seguintes casos: 

I. Festas religiosas;
II. Comemorações oficiais;
III. Reuniões desportivas;
IV. Festejos carnavalescos;
V. Festejos juninos;
VI. Desfiles e passeatas;
VII. Espetáculos e eventos ao ar livre;
VIII. Manifestações políticas, sindicais e culturais;
VIII. Situações fáticas previstas na legislação co-

mum de União, Estados e Municípios.
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Art. 8º Fica o Instituto Brasileiro de Meio Ambien-
te (IBAMA) autorizado a proceder à fiscalização e a 
realizar todos os atos necessários à implementação 
do objeto desta Lei.

Parágrafo Único. Fica o IBAMA autorizado a re-
alizar parcerias ou convênios com órgãos estaduais e 
municipais do país com vistas ao cumprimento desta lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O projeto de lei em questão atende a imperativos 
éticos, políticos e jurídicos, visando estabelecer parâme-
tros normativos que regulem a utilização de aparelhagens 
sonoras potentes no âmbito nacional. Projeto de Lei que 
deflui primariamente de um dos fundamentos sobre o qual 
se alicerça o Estado Democrático de Direito segundo a 
Constituição da República, a cidadania. Daí a centrali-
dade dos direitos e prerrogativas do cidadão na fixação 
do sentido mais amplo da legalidade constitucional, su-
perando assim a hermenêutica formalista que dimanava 
do constitucionalismo liberal, posto que este se voltava 
prioritariamente para os assuntos e competências or-
ganizacionais em detrimentos dos temas civilizatórios.

Neste sentido a Constituição de 88 inova ao repac-
tuar as relações entre cidadãos e Estado, expandindo 
direitos civis, políticos, sociais e culturais, ao mesmo 
tempo que inovava ao criar novos direitos. Como fez 
ao reconhecer o direito ao meio-ambiente como direi-
to difuso de titularidade de toda sociedade, exigindo 
do poder público uma postura ativa de contínua fisca-
lização e efetivação dos direitos ambientais. Afinal a 
sociedade se desenvolve em uma fértil e permanente 
relação com a natureza, onde também se inscreve os 
vínculos do homem com o homem, e que deve ser 
exercitada nos diferentes espaços de sociabilidade em 
que está inscrito, principalmente nas cidades ainda tão 
marcadas pela inclemência de um ideal de progresso 
solapador dos valores do respeito ao outro. 

Por isso a Constituição Federal em seu art. 23, 
inciso VI fixou com uma das obrigações do poder pú-
blico, de competência comum da União, dos Estados 
e dos Municípios o de promoverem conjuntamente a 
execução de atividades relacionadas à proteção do 
meio ambiente e ao combate à poluição em qualquer de 
suas formas. Como se pode deduzir do art. 23 a seguir:

“Artigo 23. É competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

(…)
VI – proteger o meio ambiente e com-

bater a poluição em qualquer de suas 
formas;”(grifamos)

Ao tempo que determina:

“Parágrafo Único. Lei Complementar fixa-
rá normas para a cooperação entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento 
e do bem-estar em âmbito nacional”. 

O que nos impele a concluir pela determinação 
imperativa da Constituição e do ordenamento jurídico 
brasileiro da necessidade dos entes federativos agirem 
responsavelmente cooperando entre si no combate a 
poluição, inclusive a sonora. 

A omissão legislativa no plano federal de definir nor-
mas gerais que procurem regular a política de combate 
a poluição sonora se constitui em uma grave lacuna que 
precisa urgentemente ser sanada. A mera existência – até 
a década de 90 – no plano legislativo do Decreto-Lei nº 
3.688/41 como única forma de combate a “perturbação 
do trabalho” ou do “sossego alheios” demonstra por si só, 
a fragilidade de nosso arcabouço jurídico no disciplina-
mento dessa matéria. Decreto que se combina a miríade 
de resoluções normativas baixados pelo CONAMA, que 
não obstante a natureza elogiável da iniciativa carecia 
da devida força de lei, assim como da substância políti-
ca que embasa a atuação do poder legislativo enquanto 
expressão lídima da soberania popular. 

Ademais se deve ainda sublinhar a gravidade social 
das repercussões do barulho causado pelos paredões, 
infligindo a muitas pessoas sérios gravames a sua saú-
de, além de estimular conflitos e brigas entre vizinhos, 
intranqüilizando o cotidiano das pessoas que vivem 
no campo, e, especialmente nas cidades brasileiras. 
A ação inóspita de alguns poucos indivíduos dotados 
de poderosos aparelhos de som tem se constituído em 
fator ponderável de degradação da vida da maioria dos 
cidadãos, trazendo consigo uma dinâmica de violência 
e desrespeito sistemático àqueles mais fracos, mais ex-
postos aos irascíveis decibéis de cidadãos destituídos 
de limite, do mínimo apego á lei e a civilidade. Por isso 
a urgência da aprovação do presente Projeto de Lei no 
intuito de auxiliar na busca de uma sociedade mais justa 
e harmônica, onde a tranqüilidade e acatamento da dig-
nidade do outro sejam uma exigência ética compatível 
com os fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tado Artur Bruno.

PROJETO DE LEI Nº 622, DE 2011 
(Do Sr. Rodrigo Garcia)

Institui o estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e 
de suas subsidiárias a que se refere o art. 
173, § 1º da Constituição Federal.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As empresas estatais, assim compreen-

didas as empresas públicas, sociedades de economia 
mista e suas suas subsidiárias que explorem atividade 
econômica de produção ou comercialização de bens ou 
de prestação de serviços sujeitam-se às disposições 
desta Lei e ao regime jurídico próprio das empresas 
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações 
civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

Parágrafo único. As empresas estatais presta-
doras de serviço público terão suas atividades regu-
ladas, de forma predominantemente, pelas normas de 
direito público.

Art. 2º Consideram-se, para os fins desta Lei:
I – empresas estatais: as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e as suas subsidiárias 
que explorem atividade econômica, bem como aquelas 
sob controle acionário dessas ou da União, de Estado, 
do Distrito Federal ou de Município;

II – empresas públicas: as entidades dotadas de 
personalidade jurídica de direito privado, com patrimô-
nio próprio e capital exclusivo da União, do Estado, do 
Distrito Federal ou do Município;

III – sociedades de economia mista: as entidades 
dotadas de personalidade jurídica de direito privado, 
sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com 
direito a voto pertençam em sua maioria à União, ao 
Estado, ao Distrito Federal, ao Município ou a outra 
entidade da Administração Indireta;

IV – agentes da empresa estatal: seus adminis-
tradores ou empregados, bem como os executantes 
de serviços por ela contratados.

Art. 3º A lei que autorizar a criação de empresa 
estatal disporá sobre:

I – sua função social;
II – a constituição e o funcionamento de seus 

conselhos de administração e fiscal, assegurada, nas 
sociedades de economia mista, a participação de acio-
nistas minoritários;

III – a duração do mandato de seus administra-
dores e as hipóteses de destituição dos mesmos no 
curso do mandato;

IV – as restrições decorrentes do exercício de 
cargo, emprego ou função que possibilite o acesso a 
informações privilegiadas.

V – A avaliação individual e coletiva do desem-
penho dos administradores, que será realizada pelo 
conselho fiscal em até doze meses após o término do 
exercício social, publicada em órgão oficial de impren-
sa e envolverá, no mínimo :

a) o relatório dos atos de gestão pratica-
dos, quanto a sua licitude e eficácia da ação 
administrativa;

b) a contribuição para o resultado do 
exercício;

c) a contribuição para a evolução do fatu-
ramento e da participação da empresa pública 
ou sociedade de economia mista no mercado 
em que atua.

Art. 4º As empresas estatais terão por missão 
principal o cumprimento de sua função social que, 
sem prejuízo de outras atribuições constantes de seu 
estatuto, é caracterizada por:

I – ampliação do acesso de consumidores a seus 
produtos e serviços;

II – promoção de atividades artísticas, esporti-
vas, culturais e comunitárias, por meio de patrocínio 
ou realização direta;

III – investimento na preservação do acervo his-
tórico, ecológico e cultural brasileiro e regional, bem 
como na exploração turística sustentável desse acervo;

IV – realização ou patrocínio de campanhas edu-
cativas que favoreçam individual ou coletivamente, 
a educação, a cultura popular, o civismo, a saúde, a 
melhoria das condições de vida e trabalho ou outros 
valores socialmente relevantes;

V – o financiamento e a promoção de atividades, 
obras ou campanhas educativas que visam à inclusão 
social da pessoa com deficiência, inclusive por inter-
médio da oferta de produtos, serviços e instalações 
físicas adaptadas à sua utilização.

Parágrafo único. Será reservado, para consecução 
das atividades previstas neste artigo, valor equivalen-
te a, no mínimo, dez por cento do lucro auferido pela 
empresa estatal em um exercício fiscal, a ser incluído 
no orçamento do ano subsequente.

Art. 5º A empresa estatal facultará a qualquer 
cidadão o acesso, inclusive por meio da internet, a 
dados e informações referentes à sua atuação, res-
salvados apenas os que, fundamentadamente, devam 
ser mantidos em sigilo.

Art.6 º Os administradores das empresas esta-
tais serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, 
escolhidos dentre cidadãos brasileiros com mais de 
vinte um anos, e desde que satisfaçam os requisitos 
de idoneidade moral, reputação ilibada e notório co-
nhecimento.

Parágrafo único. O mandato dos administrado-
res não será superior a dois anos, permitida uma re-
condução.

Art. 7º No ato de investidura e a cada exercício 
fiscal, os administradores firmarão contrato fixando 
metas de desempenho para a entidade.

§ 1º O cumprimento do contrato será perma-
nentemente avaliado pelo Ministério ou Secretaria em 
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cuja área de competência se enquadrar sua principal 
atividade.

§ 2º O descumprimento imotivado do contrato 
ensejará a substituição dos administradores.

Art. 8º A empresa estatal será fiscalizada, para 
verificação da legalidade, legitimidade e economicida-
de de seus atos:

I – por seu Conselho Fiscal e órgãos de contro-
le interno;

II – pelo Ministério ou Secretaria em cuja área 
de competência se enquadrar sua principal atividade;

III – pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tri-
bunal ou Conselho de Contas da União, do Estado, do 
Distrito Federal ou do Município;

IV – pela sociedade.
Art. 9º A contratação de empregados por em-

presa estatal será feita mediante concurso público de 
provas ou de provas e títulos, e o contrato de trabalho 
regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Art. 10. A remuneração dos agentes das empre-
sas estatais não se sujeita ao limite estabelecido pelo 
art. 37, XI, da Constituição Federal, exceto se essas 
entidades receberem recursos estatais para o custeio 
de suas atividades. 

Art. 11. As atividades finalísticas da empresa 
estatal serão executadas preferencialmente por seus 
próprios empregados, autorizada a contratação de ter-
ceiros desde que previamente justificada.

Art. 12. A empresa estatal responderá pelos da-
nos causados a terceiros por seus agentes, nessa 
qualidade, e, havendo dolo ou culpa desses, contra 
eles exercerá o direito de regresso.

Art. 13. A contratação de obras, serviços, compras 
e alienações pela empresa estatal será feita mediante 
licitação, observados os princípios da administração 
pública e normas vigentes sobre a matéria.

Parágrafo único. No que concerne aos contratos 
relacionados às atividades-fim da empresa estatal, a 
licitação se dará por procedimento simplificado previs-
to em regulamento próprio, aprovado pelo Ministério 
ou Secretaria competente e devidamente publicado.

Art. 14. A empresa estatal prestadora de serviço 
público observará o disposto da Lei que a criar, e ainda: 

I – seus bens serão impenhoráveis e insuscetí-
veis de arresto ou sequestro;

II – poderão gozar de benefícios fiscais previstos 
em Lei e das prerrogativas processuais conferidas à 
Fazenda Pública;

III – farão jus à imunidade tributária recíproca 
prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal;

IV – observarão, integralmente, as regras da Lei 
8.666/1993 na contratação de obras, serviços, com-
pras e alienações.

Art. 15. As empresas públicas e as sociedades de 
economia mistas constituídas anteriormente à vigência 
desta lei deverão, no prazo de doze meses, promover 
as necessárias adequações ao disposto desta lei .

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação

Justificação

O §1º do artigo 173 da Constituição Federal, 
alterado pela emenda nº19, de 4 de junho de 1998, 
estabelece que as empresas estatais que exploram 
atividade econômica terão um regime jurídico próprio 
e diferenciado, e remete à lei a instituição do estatuto 
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia 
mista e de suas subsidiárias que explorem atividade 
econômica de produção ou comercialização de bens 
ou de prestação de serviços.

A Constituição delineia o conteúdo do regime a 
ser instituído, e, em síntese, enumera os temas a se-
rem tratados no futuro estatuto, que deve regular : a) 
função social; b) as formas de fiscalização do Estado; 
c) o regime de pessoal e tributário típico; e) regime 
diferenciado para as licitações, com observância dos 
princípios da administração pública; f) obrigações civis, 
comerciais, trabalhistas; e) constituição e o funciona-
mento dos conselhos de administração, bem como os 
mandatos, a avaliação de desempenho e a responsa-
bilidade dos administradores. 

Até hoje o mencionado dispositivo não foi re-
gulamentado, e embora o Estado venha, nos últimos 
anos, se valendo das estatais para atuar na economia, 
e essas empresas tenham figurado no epicentro de 
recentes escândalos e episódios lamentáveis da vida 
nacional, o Congresso ainda não se debruçou sobre 
o tema, como deveria. 

Os administrativistas, em grande parte, compreen-
dem que a criação de um novo regime jurídico para as 
empresas estatais – como quer a Constituição -, teria a 
finalidade precípua de flexibilizar a legislação vigente. 

É de se realçar que nos moldes de hoje, as em-
presas públicas e sociedades de economia mista que 
exploram atividade econômica atuam submetidas, 
em boa medida, ao chamado Regime Jurídico Admi-
nistrativo. Essa condição não é consentânea com a 
realidade dessas entidades que atuam num mercado 
extremamente competitivo e globalizado, ensejando 
a necessidade de que as normas de direito público 
sejam parcialmente flexibilizadas.

Isto, entretanto, não significa que essas empresas, 
à luz de um novo regime, devam estar absolutamente 
livres da observância dos princípios constitucionais 
que regem a Administração Pública. E há razão para 
isso sob dois ângulos.
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É que, por um lado, a própria Constituição deli-
mita o alcance desse novo estatuto, que será regido, 
predominantemente, por normas de direito privado, 
mas parcialmente derrogado pelas normas de direito 
público insculpidas no texto constitucional; e por outro, 
a importância cada vez maior de que se revestem as 
ações manejadas pelas estatais para economia nacional 
e desenvolvimento do país, denotam que o interesse 
público envolvido na atuação dessas empresas exige 
que a sociedade continue dispondo de ferramentas 
eficazes de controle de suas atividades. 

A conformar as duas realidades, é preciso cons-
truir um texto legal que flexibilize em alguns aspectos 
as normas de direito público, sem perder de vista a 
necessidade de aprimorar os mecanismos de controle. 

Na proposta que apresento, destaco um exemplo 
que remete à flexibilização do atual regime. Refiro-me 
ao dispositivo que prevê a instituição de um proce-
dimento simplificado de licitação nos casos em que 
os contratos versem sobre a atividade-fim da estatal. 
Não é razoável que, competindo em condições de 
igualdade com a iniciativa privada, as estatais este-
jam engessadas pela lei de licitações, justo nos con-
tratos relacionados à sua atividade-fim. A rigor, a Lei 
8.666/1993 já dispensa as estatais de licitação no caso 
dos contratos de venda relacionados à atividade-fim 
da empresa. Contudo, a instituição do procedimento 
simplificado – como já utilizado pela Petrobras -, trará 
mais flexbilidade às estatais e resolverá questão que 
tem ocupado os tribunais. 

Importante também escrever no novo texto, a 
distinção entre as estatais que exploram unicamente 
atividade econômica, e aquelas que, mesmo explo-
rando atividade tida como econômica, prestam servi-
ço considerado público. No tocante as essas últimas, 
em razão da própria natureza singular dos serviços 
que prestam, a jurisprudência dominante e reiterada 
dos nossos tribunais superiores vem conferindo trata-
mento diferenciado a elas – como privilégios fiscais e 
processuais concedidos à Fazenda Pública, em geral 
– aspectos que devem necessariamente ser incorpo-
rados à nova Lei. 

Nesses últimos vinte anos, ainda que algumas 
propostas tivessem, tramitado na Câmara dos Depu-
tados ou no Senado Federal com o propósito de dis-
ciplinar a matéria, a verdade é que até então o Con-
gresso Nacional, no que pese a essencialidade da 
regulamentação, não conseguiu aprovar o estatuto da 
empresa pública, sociedade de economia mista e de 
suas subsidiárias que explorem atividade econômica.

Na tentativa de enfrentar essa realidade, cumpre, 
por dever de justiça, destacar a oportuna iniciativa do 
então deputado Gustavo Fruet, que apresentou, em 

2009, projeto de lei com a finalidade de disciplinar a 
temática, bem como a iniciativa do Senador Álvaro 
Dias que é autor de PLS de semelhante conteúdo, bem 
mais detalhado, que ainda tramita no Senado Federal. 

No Senado, o tema avança pelas Comissões, en-
quanto na Câmara dos Deputados, lamentavelmente, 
a proposição subscrita pelo deputado Gustavo Fruet 
foi recentemente arquivada, deixando a Casa sem um 
paradigma para o aprofundamento do debate.

Nesse sentido, reúno na presente proposta a 
valorosa contribuição do deputado Gustavo Fruet e 
as minhas impressões sobre o assunto, a fim de que 
a Casa possa retomar, o quanto antes, a discussão 
desse importante tema. 

Com esse objetivo, peço, desde já, o apoio dos 
nobres pares. 

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tado Rodrigo Garcia, DEM – SP.

PROJETO DE LEI Nº 623, DE 2011 
(Do Sr. Missionário José Olimpio)

Dispõe sobre o atendimento aos usu-
ários de drogas e aos alcoólatras, nos hos-
pitais da Rede Pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei determina o Atendimento médico 

especifico aos usuários de drogas e de bebidas al-
coólicas e orientação psicológica para a família dos 
mesmos nos Hospitais Públicos. 

Art.2º É obrigatório o atendimento pelos hospitais 
da rede pública aos usuários de drogas e alcoólatras 
maiores de idade por iniciativa própria e de menores 
por iniciativa própria ou do responsável, adotados os 
seguintes procedimentos:

I – Os beneficiados com o atendimento, serão 
cadastrados e receberão um cartão especifico para 
este fim;

II – Após a primeira avaliação médica, será ini-
ciado o tratamento para desintoxicação; 

III – O paciente receberá acompanhamento mé-
dico durante o tempo necessário para o tratamento 
da dependência.

Será dispensado atendimento psicológico á Fa-
mília do dependente.

Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Hoje milhares de pessoas estão presas ao alcoo-
lismo e as drogas, muitos sem incentivo e sem amparo, 
não vêem solução para esse terrível domínio que os 
entorpecentes exerce sobre suas vidas.
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É do conhecimento da sociedade brasileira os da-
nos causados pelo uso de bebidas alcoólicas na vida 
pessoal, nas famílias e na sociedade como num todo.

Cada vez mais cedo as pessoas tem se habitua-
do ao consumo de bebidas alcoólicas. Isso tem gera-
do um grande prejuízo á vida de milhares de pessoas 
inclusive dos jovens que com o vício da bebida ficam 
desestimulados a estudar, com isso, aumenta a eva-
são escolar, que futuramente por não terem qualifica-
ção, muitas dessas pessoas não conseguem entrar no 
mercado de trabalho, começam a roubar aumentando 
o número da criminalidade no país.

É importante acrescentar que o consumo de be-
bidas alcoólicas incentiva o uso de drogas.

A cada ano cresce o número de acidentes de 
transito envolvendo pessoas alcoolizadas, que se ma-
tam e matam pessoas inocentes. 

É triste assistir uma juventude sendo adaptada 
a cadeiras de rodas, trocando o ceio de suas famílias 
para morar em quartos ou mesmo em corredores de 
hospitais.

O consumo de bebidas alcoólicas, causam diver-
sas doenças graves que levam à morte, uma delas a 
Cirrose hepática.

Se não fizermos nada por essas vítimas desse 
terrível mal chamado alcoolismo , eu não consigo ver 
um Brasil para ás próximas gerações.

O uso de drogas nos dias atuais está mais que 
banalizado, tornou-se parte do cotidiano da sociedade 
brasileira. Nos dias de hoje o uso de drogas, deixou de 
ser algo raro ou visto como negridão pela sociedade.

Também até a década passada a faixa etária 
que mais consumia drogas era a considerada jovem, 
hoje é consumida por crianças, adultos e até mesmo 
por idosos. 

Vivemos nos dias de hoje uma realidade cruel e 
sangrenta, que vem matando rapidamente a juventude 
de nosso país, essa mesma realidade tem matado tam-
bém pais de família que depois de adulto passaram a ter 
acesso a esse mal destruidor chamado entorpecente, 
isso tem se expandido por todo o país, com ênfase a 
cocaína, a merla e principalmente o crack, por ter um 
custo mais baixo, são consumidos em locais públicos 
e a qualquer hora do dia.

Atualmente cidades brasileiras que antes tinham 
uma vida pacata, com índices baixíssimos de crimi-
nalidade, enfrentam hoje uma realidade de violência 
e mortalidade, crimes esses incentivados pelo uso de 
entorpecentes. Esses crimes tem se agravado muito até 
mesmo em cidades com menos de sem mil habitantes.

O Brasil no presente momento encontra-se de-
sarmado e desprovido diante de um inimigo interno, 
que no momento tem total domínio sobre a população. 

O país vive uma decadência familiar, social, cultural, 
moral e humana.

As vitimas desse terrível mal sofrem e perambu-
lam pelas ruas do nosso país sem terem onde serem 
acolhidas e ajudadas. Pelo motivo de suas famílias não 
mais existirem, por exclusão e principalmente, por falta 
de recursos para, pagarem o tratamento em clínicas par-
ticulares, por não termos hospitais públicos com atendi-
mento adequado e eficaz para atender, acolher, tratar, 
curar e devolve-los regenerados a família e a sociedade. 

Vemos ruas repletas de usuários principalmente 
de crack de todas as idades, por todas as esquinas. 
Testemunhamos dia após dia a degeneração principal-
mente das crianças que seriam o futuro do país. Onde 
pessoas esqueléticas, pessoas com raciocínio inferior 
ao comum, outros com alucinações fortes, já conside-
radas sintomas de problemas mentais. Isso devido à 
intoxicação do organismo, causada pelas drogas. 

São desprezadas por serem consideradas inde-
linquentes e não assistidos como doentes.

É sofrido ver a situação em que essas pessoas 
sobrevivem.

É preocupante ver que um país que cresce e 
prossegue em tornar-se uma grande potência, não 
esteja indignado, cauteloso e principalmente envolvi-
do em mudar a real e atual situação em que milhares 
de brasileiros vivem. 

Diante dessa realidade proponho este projeto 
ao Congresso, por acreditar que só assim poderemos 
nos projetar com segurança e tranqüilidade para um 
futuro melhor.

Segue abaixo informações sobre os danos ao 
usuário

Segundo site (www.virtual.epm.br)
Álcool X Organismo
O álcool é absorvido principalmente no intestino 

delgado, e em menores quantidades no estômago e no 
cólonº A concentração do álcool que chega ao sangue 
depende de fatores como: quantidade de álcool con-
sumida em um determinado tempo, massa corporal, 
e metabolismo de quem bebe, quantidade de comida 
no estômago. Quando o álcool já está no sangue, não 
há comida ou bebida que interfira em seus efeitos. Os 
efeitos do álcool dependem de fatores como: a quan-
tidade de álcool ingerido em determinado período, 
uso anterior de álcool e a concentração de álcool no 
sangue. O uso do álcool causa desde uma sensação 
de calor até o coma e a morte dependendo da con-
centração que o álcool atinge no sangue. Os sintomas 
que se observam são: 

 – Doses até 99mg/dl: sensação de calor/
rubor facial, prejuízo de julgamento, diminuição 
da inibição, coordenação reduzida e euforia; 
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 – Doses entre 100 e 199mg/dl: aumento 
do prejuízo do julgamento, humor instável, di-
minuição da atenção, diminuição dos reflexos 
e incoordenação motora;

 – Doses entre 200 e 299mg/dl: fala ar-
rastada, visão dupla, prejuízo de memória e 
da capacidade de concentração, diminuição 
de resposta a estímulos, vômitos; 

 – Doses entre 300 e 399mg/dl: aneste-
sia, lapsos de memória, sonolência;

 – Doses maiores de 400mg/dl: insufici-
ência respiratória, coma, morte. 

Um curto período (8 a 12 horas) após a ingestão 
de grande quantidade de álcool pode ocorrer a “res-
saca”, que caracteriza-se por: dor de cabeça, náusea, 
tremores e vômitos. Isso ocorre tanto devido ao efeito 
direto do álcool ou outros componentes da bebida. Ou 
pode ser resultado de uma reação de adaptação do 
organismo aos efeitos do álcool. 

A combinação do álcool com outras drogas (co-
caína, tranqüilizantes, barbituratos, antihistamínicos) 
pode levar ao aumento do efeito, e até mesmo à morte. 

O efeitos do uso prolongado do álcool são diver-
sos. Dentre os problemas causados diretamente pelo 
álcool pode-se destacar doenças do fígado, coração 
e do sistema digestivo. Secundariamente ao uso crô-
nico abusivo do álcool, observa-se: perda de apetite, 
deficiências vitamínicas, impotência sexual ou irregu-
laridades do ciclo menstrual.

Intoxicação alcoólica e hipoglicemia:
Como já foi visto antes o álcool etílico, principal 

componente das bebidas alcoólicas, é metabolizado 
no fígado por duas reações de oxidação. Em cada re-
ação, elétrons são transferidos ao NAD+, resultando e 
um aumento maciço na concentração de NADH cito-
sólico. A abundância de NADH favorece a redução de 
piruvato em lactato e oxalacetato em malato, ambos 
são intermediários na síntese de glicose pela glicone-
ogênese. Assim, o aumento no NADH mediado pelo 
etanol faz com que os intermediários da gliconeogêne-
se sejam desviados para rotas alternativas de reação, 
resultando em síntese diminuída de glicose. Isto pode 
acarretar hipoglicemia , particularmente em indivídu-
os com depósitos exauridos de glicogênio hepático. A 
mobilização de glicogênio hepático é a primeira defesa 
do corpo contra a hipoglicemia, assim, os indivíduos 
em jejum ou desnutridas apresentam depósitos de 
glicogênio exauridos, e devem basear-se na glicone-
ogênese para manter sua glicemia. A hipoglicemiapr-
de produzir muitos dos comportamentos associados 
à intoxicação alcoólica – agitação, julgamento dini-
muído e agressividade. Assim, o consumo de álcool 
em indivíduos vulneráveis – aqueles em jejum ou que 

fizeram exercícios prolongado e extenuante – podem 
prodizir hipoglicemia, que podem contribuir para os 
efeitos comportamentais do álcool.

Alcoolismo agudo:
Exerce os seus efeitos principalmente sobre o 

sistema nervoso central, mas ele pode também rapi-
damente induzir alterações hepáticas e gástricas que 
são reversíveis na ausência do consumo continuado 
de álcool. As alterações gástricas constituem gastrite 
aguda e ulceração. No sistema nervoso central, o álcool 
por si é um agente depressivo que afeta primeiramente 
as estruturas subcorticais (provavelmente a formação 
reticular do tronco cerebelar superior) que modulam a 
atividade cortical cerebral. Em conseqüência, há um 
estímulo e comportamentos cortical., motor e intelectual 
desordenados. A níveis sanguíneos progressivamente 
maiores, os neurônios corticais e, depois, os centros 
medulares inferiores são deprimidos, incluindo aqueles 
que regulam a respiração. Pode advir parada respira-
tória. Efeitos neuronais podem relacionar-se com uma 
função mitocondrial danificada; alterações estruturais 
não são em geral evidentes no alcoolismo agudo. Os 
teores sanguíneos de álcool e o grau de desarranjo 
da função do SNC em bebedores não habituais estão 
intimamente realcionados.

Alcoolismo crônico:
É responsável pelas alterações morfológicas em 

praticamente todos os órgãos e tecidos do corpo, par-
ticularmente no fígado e no estômago. Somente as 
alterações gástricas que surgem imediatamente após 
a exposição pode ser relacionadas com os efeitos di-
retos do etanol sobre a vascularização da mucosa. A 
origem das outras alterações crônicas é menos clara. 
O acetaldeído, um metabólico oxidativo importante 
do etanol, é um composto bastante reativo e tem sido 
proposto como mediador da lesão tissular e orgânica 
disseminada. Embora o catabolismo do acetaldeído 
seja mais rápido do que o do álcool, o consumo crônico 
de etanol reduz a capacidade oxidativa do fígado, ele-
vando os teores sanguíneos de acetaldeído, os quais 
são aumentados pelo maior ritmo de metabolismo do 
etanol no bebedor habitual. O aumento da atividade 
dos radicais livres em alcoólatras crônicos também 
tem sido sugerido como um mecanismo de lesão. Mais 
recentemente, foi acrescentado o metabolismo não-
-oxidativo do álcool, com a elaboração do ácido graxo 
etil éster, bem como mecanismos imunológicos pouco 
compreendidos iniciados por antígenos dos hepatóci-
tos na lesão aguda.

Seja qual for a base, os alcoólatras crônicos têm 
sobrevida bastante encurtada, relacionada principal-
mente com lesão do fígado, estômago, cérebro e co-
ração. O álcool é a causa bastante conhecida de lesão 
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hepática que termina em cirrose, sangramento maciço 
proveniente de gastrite ou de úlcera gástrica pode ser 
fatal. Ademais, os alcoólatras crônicos sofrem de vá-
rias agressões ao sistema nervoso. Algumas podem 
ser nuticionais, como a deficiencia em vitamina B1, 
comum em alcoólatras crônicos. As principais lesões 
de origem nutricional são neuropatias periféricas e a 
síndrome de Wernicke-Korsakoff. Pode surgir a dege-
neração cerebelar e a neuropatia óptica, possivelmente 
relacionadas com o álcool e seus produtos, e, incomu-
mente, pode surgir atrofia cerebral.

As conseqüências cardiovasculares também são 
amplas. Por outro lado, embora ainda sem consenso, 
quantidades moderadas de álcool podem diminuir a 
incidência da cardiopatia coronária e aumentar os 
níveis do colesterol HDL. Entretanto, o alto consumo 
que leva à lesão hepática resulta em níveis menores 
da fração HDL das lipoproteínas.

O alcoolismo crônico possui várias conseqüên-
cias adicionais, incluindo uma maior tendência para 
hipertensão, uma maior incidência de pancreatite agu-
da e crônica, e alterações regressivas dos músculos 
esqueléticos.

Doença hepática alcoólica (DHA) e Cirrose:
O consumo crônico de álcool resulta com frequ-

ência em três formas distintas, embora superpostas 
, de doenças hepáticas: (1) esteatose hepática, (2) 
hepatite alcoólica e (3) cirrose, denominadas coleti-
vamente de doença hepática alcoólica. A maioria dos 
casos o alcoólico que continua bebendo evolui da de-
generação gordurosa para ceises de hepatite alcoólica 
e para cirrose alcoólica no transcorrer de 10 a 15 anos.

(1)ESTEATOSE ALCOÓLICA (fígado gorduroso): 
dentro de poucos dias após a administração de álcool 
a gordura aparece dentro das células hepáticas, re-
presenta principalmente aumento na síntese de trigli-
cerídios em virtude do maior fornecimento de ácidos 
graxos ao fígado, menor oxidação dos ácidos graxos, 
e menor formação e liberação de lipoproteínas. Ela 
pode surgir sem evidências clínica ou bioquímica de 
doença hepática.. Por outro lado, quando o acometido 
é intenso, pode estar associado com mal-estar, ano-
rexia, náuseas, distenção abdominal, hepatomegalia 
hipersensível, às vezes icterícia e níveis elevados de 
aminotransferase.

(2)HEPATITE ALCOÓLICA: caracteriza-se prin-
cipalmente por necrose aguda das células hepáticas. 
Em alguns pacientes, apesar da abstinência, a hepa-
tite perciste e progride para cirrose. Ela representa a 
perda relativamente brusca de reserva hepática e pode 
desencadear um quadro de insuficiência hepática ou, 
às vezes, a síndrome hepatorrenal.

(3)CIRROSE ALCOÓLICA: apesar do álcool ser 
a causa mais comum de cirrose no mundo ocidental, 
sendo responsável aí por 60 a 70% de todos os ca-
sos, é enigmático que apenas 10 a 15% dos “devotos 
do alambique” acabam contraindo cirrose. Existe em 
geral uma relação inversa entre a quantidade de gor-
dura e a quantidade de cicatrização fibrosa. No início 
da evolução cirrótica os septos fibrosos são delicados 
e estendem-se da veia central para as regiões portais 
assim como de um espaço-porta para outro. Á medida 
que o processo de cicatrização aumenta com o passar 
do tempo, a nodularidade torna-se mais proeminente e 
os nódulos esparsos aumentam em virtude da ativida-
de regenerativa, criando na superfície o denominado 
aspecto de cravo de ferradura.

A quantidade de gordura é reduzida, o fígado di-
minui progressivamente de tamanho, tornado-se mais 
fibrótico, sendo transformado em um padrão macro-
nodular à medida que as ilhotas paraenquimatosas 
são envoltas por tiras cada vez mais largas de tecido 
fibroso. Nos casos típicos, após certos sintomas tipo 
mal-estar, fraqueza, redução ponderal e perda de ape-
tite, o paciente desenvolve icterícia, ascite e edema 
periférico, com o último sendo devido à deterioração 
na síntese da albumina. A menos que o paciente evite 
o álçool e adote um adieta nutritiva, a evolução habi-
tual durante um período de anos é progressivamente 
descendente, com a deterioração da função hepática 
e surgimento de hipertensão porta com suas sequelas 
como, por exemplo, ascite, varizes gastroesofágicas e 
hemorróidas.

Problemas clínicos do alcoolismo:
A ingestão contínua do álcool desgasta o orga-

nismo ao mesmo tempo em que altera a ente. Surgem, 
então, sintomas que comprometem a disposição para 
trabalhar e viver com bem estar. Essa indisposição 
prejudica o relacionamento com a família e diminui a 
produtividade no trabalho, podendo levar à desagre-
gação familiar e ao desemprego. 

Alguns dos problemas mais comuns da doença sâo: 
No estômago e intestino 
Gases: Sensação de “estufamento”, nem sempre 

valorizada pelo médico. Pode ser causada por gastrite, 
doenças do fígado, do pâncreas, etc. 

Azia: Muito comum em alcoolistas devido a pro-
blemas no esôfago. 

Náuseas: São matinais e ás vezes estão associa-
das a tremores. Podem ser consideradas sinal precoce 
da dependência do álcool. 

Dores abdominais: Muito comum nos alcoolistas 
que têm lesões no pâncreas e no estômago. 



Março de 2011 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 2 10067 

Diarréais: Nas intoxicações alcoólicas agudas 
(porre). Este sintoma é sinal de má absorção dos ali-
mentos e causa desnutrição no indivíduo. 

Fígado grande: Lesões no fígado decorrentes do 
abuso do álcool. Podem causar doenças como hepa-
tite, cirrose, fibrose, etc.

No Sistema Cárdio Vascular :
O uso sistemático do álcool pode ser danoso ao 

tecido do coração e elevar a pressão sangüínea cau-
sando palpitações, falta de ar e dor no tórax. 

Glândulas: 
As glândulas são muito sensíveis aos efeitos do 

álcool, causando sensíveis problemas no seu funcio-
namento. 

Impotência e perda da libido. O indivíduo alcoolis-
ta pode ter atrofiados testículos, queda de pêlos além 
de gincomastias(mamas crescidas). 

Sangue: 
O álcool torna o individuo propício às infecções, 

alterando o quadro de leucócitos e plaquetas, o que 
torna freqüente as hemorragias. 

A anemia é bastante comum nos alcoolistas que 
têm alterações na série de glóbulos vermelhos, o que 
pode ser causado por desnutrição (carência de ácido 
fólico). 

Alcoolismo é doença (OMS):
É o que a medicina afirma, mas a maior dificulda-

de das pessoas é entender como isso funciona. Alguns 
acham que é falta de vergonha; outros, que é falta de 
força de vontade, personalidades desajustadas, proble-
mas sexuais, brigas familiares, etc.; outros, até, que é 
coisa do “capeta”, outros acham que leva algum tempo 
para desenvolver tal “vício”. A verdade é que algumas 
pessoas nascem com o organismo predisposto a rea-
gir de determinada maneira quando ingerem o álcool. 
Aproximadamente dez em cada cem pessoas nascem 
com essa predisposição, mas só desenvolverão esta 
doença se entrarem em contato com o álcool. 

O alcoolimo não é hereditátio: 
Apesar do alcoolismo não ser hereditário existe 

uma predisposição orgânica para o seu desenvolvi-
mento, sendo, então, o alcoolismo transmissível de 
pais para os filhos. O desenvolvimento do alcoolismo 
envolve três características: a base genética, o meio 
e o indivíduo. Filhos de pais alcoólatras são genetica-
mente diferentes, porém, só desenvolverão a doença 
se estiverem em um meio propício e/ou características 
psicológicas favoráveis.

Segue abaixo informações sobre os danos 
ao usuário:

Segundo o Site MUNDO EDUCAÇÃO
A merla é um subproduto da cocaína, composto 

por 70% de folhas de coca e os outros 30% por ácido 

sulfúrico, cal virgem, querosene e outros. É uma droga 
feita em laboratório (sintética), obtida através da adição 
de solventes à folha da coca, originando um produto 
de constância pastosa e de cor amarelada. Essa dro-
ga pode ser ingerida na forma pura ou misturada ao 
cigarro de tabaco ou maconha. 

Rapidamente a merla é absorvida pelos pul-
mões, atuando diretamente sobre o Sistema Nervo-
so Central. Seus efeitos são bastante parecidos aos 
da cocaína, provocando a sensação passageira de 
euforia, bem-estar e energia. Os efeitos indesejáveis 
são de diminuição do sono, perda de apetite, redu-
ção de peso, psicose tóxica, alucinações, delírios e 
confusões mentais. 

O usuário de merla geralmente apresenta a ponta 
dos dedos amarelada, olhos avermelhados, lacrimeja-
dos e irritados, respiração difícil, tremores nas mãos, 
irritação e inquietação. Após o período de êxtase, come-
çam os sintomas de profunda depressão, alucinações 
e uma grande sensação de medo. Em virtude da maior 
busca pelo prazer e para tentar “sair” da situação de 
depressão, o usuário procura maiores doses da merla 
ou outra semelhante, criando um ciclo vicioso. 

O uso da merla é relativamente fácil de ser iden-
tificado, pois a droga é consumida por 80% de rapazes 
e 20% de mulheres entre 16 e 18 anos. Infelizmente, 
o tratamento para dependentes da droga é difícil, pois 
a abstinência da merla leva cerca de 20% dos usuá-
rios ao suicídio.

Segundo o CEBRID – CENTRO BRASILEIRO DE
INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS PSICOTRÓ-

PICAS do Departamento de Psicobiologia da UNIFESP 
da Universidade Federal de São Paulo, são os efeitos 
do crack sobre o organismo os seguintes.

Efeitos no cérebro
Tanto o crack quanto a merla também são coca-

ína, portanto todos os efeitos provocados pela coca-
ína ocorrem com o crack e a merla. Porém, a via de 
uso dessas duas formas (via pulmonar, já que ambos 
são fumados) faz toda a diferença do crack e da mer-
la com o “pó”.

Assim que o crack e a merla são fumados alcan-
çam o pulmão, que é um órgão intensivamente vas-
cularizado e com grande superfície, levando a uma 
absorção instantânea. Através do pulmão, cai quase 
imediatamente na circulação cerebral chegando ra-
pidamente ao cérebro. Com isto, pela via pulmonar o 
crack e a merla “encurtam” o caminho para chegar ao 
cérebro, aparecendo os efeitos da cocaína muito mais 
rápido do que outras vias. Em 10 a 15 segundos os 
primeiros efeitos já ocorrem, enquanto que os efeitos 
após cheirar o “pó” acontecem após 10 a 15 minutos 
e após a injeção, em 3 a 5 minutos. Essa caracterís-
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tica faz do crack uma droga “poderosa” do ponto de 
vista do usuário, já que o prazer acontece quase que 
instantaneamente após uma “pipada”.

Porém, a duração dos efeitos do crack é muito 
rápida. Em média duram em torno de 5 minutos; en-
quanto que, após injetar ou cheirar, em torno de 20 e 
45 minutos, respectivamente. Essa pouca duração dos 
efeitos faz com que o usuário volte a utilizar a droga 
com mais freqüência que as outras vias (praticamen-
te de 5 em 5 minutos) levando-o à dependência mui-
to mais rapidamente que os usuários da cocaína por 
outras vias (nasal, endovenosa).

Logo após a “pipada”, o usuário sente uma sen-
sação de grande prazer, intensa euforia e poder. É tão 
agradável que, quando desaparece o efeito (e isso ocorre 
muito rápido, em 5 min), ele volta a usar a droga, fazen-
do isso inúmeras vezes até acabar todo o estoque que 
possui ou o dinheiro para consegui-lo. A essa compul-
são para utilizar a droga repetidamente, dá-se o nome 
popular de “fissura” que é uma vontade incontrolável de 
sentir os efeitos de “prazer” provocados pela droga. A 
“fissura” no caso do crack e da merla é avassaladora, 
os efeitos da droga são muito rápidos e intensos.

Além desse “prazer” indescritível, que muitos 
comparam a um orgasmo, o crack e a merla também 
provocam um estado de excitação, hiperatividade, in-
sônia, perda de sensação do cansaço, falta de apetite. 
Este último efeito é muito característico do usuário de 
crack e merla. Em menos de um mês ele perde muito 
peso (8 a 10 Kg) e num tempo um pouco maior de uso 
ele perde todas as noções básicas de higiene ficando 
com um aspecto deplorável.

Por essas características os usuários de crack 
(craqueros) ou de merla são facilmente identificados.

Após o uso intenso e repetitivo, o usuário experi-
menta sensações muito desagradáveis como cansaço 
e intensa depressão.

Efeitos tóxicos
A tendência do usuário é aumentar a dose na 

tentativa de sentir efeitos mais intensos. Porém, essas 
quantidades maiores acabam por levá-lo ao compor-
tamento violento, irritabilidade, tremores e atitudes 
bizarras devido ao aparecimento de paranóia (“nóia”). 
Esse efeito provoca um grande medo nos craqueros, 
que passam a vigiar o local onde estão usando a dro-
ga e passam a ter uma grande desconfiança uns dos 
outros o que acaba levando-os a situações extremas 
de agressividade. Eventualmente podem ter alucina-
ções e delírios. A esse conjunto de sintomas dá-se o 
nome de “psicose cocaínica”. Além desses sintomas 
descritos, o craquero e o usuário de merla perdem de 
forma muito marcante o interesse sexual.

Efeitos sobre outras partes do corpo

Os efeitos são os mesmos provocados pela coca-
ína utilizada por outras vias. Assim, o crack e a merla 
podem produzir um aumento das pupilas (midríase), 
afetando a visão que fica prejudicada, a chamada “vi-
são borrada”. Ainda pode provocar dor no peito, con-
trações musculares, convulsões e até coma. Mas é 
sobre o sistema cardiovascular que os efeitos são mais 
intensos. A pressão arterial pode elevar-se e o coração 
pode bater muito mais rapidamente (taquicardia). Em 
casos extremos chega a produzir uma parada do co-
ração por fibrilação ventricular. A morte também pode 
ocorrer devido a diminuição de atividade de centros 
cerebrais que controlam a respiração.

O uso crônico da cocaína pode levar a uma de-
generação irreversível dos músculos esqueléticos, 
chamada rabdomiólise.

Aspectos gerais
Ao contrário do que acontece com as anfetami-

nas (cujos efeitos são em parte semelhantes aos da 
cocaína), as pessoas que abusam da cocaína não re-
latam a necessidade de aumentar a dose para sentir os 
mesmos efeitos, ou seja, a cocaína praticamente não 
induz tolerância. E não deve mesmo ser considerado 
tolerância o uso compulsivo, repetido de muitas doses 
tomadas em um curto espaço de tempo: na realidade 
as pessoas que assim procedem estão fazendo isso 
porque querem sentir muitas vezes, repetidamente, o 
mesmo efeito muito prazeroso, mas efêmero.

Não há também descrição convincente de uma 
síndrome de abstinência quando a pessoa pára de to-
mar cocaína abruptamente: ela não sente dores pelo 
corpo, cólicas, náuseas, etc. Às vezes, o que ocorre é 
essa pessoa ficar tomada de grande “fissura”, tomar 
de novo, para sentir os efeitos agradáveis e não para 
diminuir ou abolir o sofrimento que ocorreria se real-
mente houvesse uma síndrome de abstinência.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – 
Deputado Missionário José Olimpio.

PROJETO DE LEI Nº 624, DE 2011 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Altera o art. 3º da Lei nº 7.649, de 25 de 
janeiro de 1988, que estabelece a obrigato-
riedade do cadastramento dos doadores de 
sangue bem como a realização de exames 
laboratoriais no sangue coletado, visando 
a prevenir a propagação de doenças, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 3º da Lei nº 7.649, de 

1988, para acrescentar o exame de detecção do vírus 
HTLV à lista de exames obrigatórios realizados nas 
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amostras de sangue coletadas em bancos de sangue 
e serviços de hemoterapia.

Art. 2º O art. 3º da Lei nº 7.649, de 25 de janei-
ro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3º As provas de laboratório referidas 
no art. 1º desta lei incluirão, obrigatoriamente, 
aquelas destinadas a detectar as seguintes 
infecções: Hepatite B, Sífilis, Doença de Cha-
gas, Malária, Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS) e vírus t-linfotrópico humano 
(HTLV).“ (NR)

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

Justificação

O HTLV (Human T lymphotropic vírus) é um re-
trovírus da mesma família do HIV, que infecta a célula 
T humana, um tipo de linfócito importante para o sis-
tema de defesa do organismo.

Estudos comprovam que o HTLV infecta os lin-
fócitos T e pode causar uma série de doenças. A prin-
cipal delas é conhecida como leucemia das células T 
do adulto, que em geral é fatal. Também pode causar 
uma síndrome de desmilienização conhecida como 
paraparesia espástica tropical (PET) ou mielopatia 
associada ao HTLV-1.

O vírus T-linfotrópico humano tipo 1 (ou, em in-
glês, human T-lymphotrophic viruses 1, HTLV-1) foi 
identificado em um paciente com linfoma cutâneo. Al-
guns estudos conduzidos no Japão concluíram que a 
maioria dos pacientes adultos portadores de leucemia, 
ou linfoma, tinham sido expostos ao HTLV-1, ou seja, 
pensou-se naquela época, que esse novo retrovÍrus, 
além de estar associado a leucemias e linfomas, pode-
ria também ser a causa de uma nova doença, a Aids. 

Após a identificação do HIV, em 1983, e depois 
de uma série de estudos sobre o HTLV-1, concluiu-se 
que ambos, além das mesmas formas de transmis-
são (mediante fluidos corpóreos, como o esperma, 
secreções vaginais, sangue, da gestante para o feto 
e da mãe à criança durante a amamentação), também 
tinham como característica comum o tropismo pelos 
linfócitos T, causando destruição dessas células, linfo-
penia e inversão da relação CD4/CD8. O HTLV-1. Além 
da destruição, causa transformações nos linfócitos T, 
resultando no desenvolvimento, dentre outras, de leu-
cemia ou linfoma, depois de um determinado tempo 
de incubação, em média, de 20 a 30 anos, e apenas 
em uma minoria dos pacientes infectados. 

O grande aumento de HTLV no mundo, e o fato 
de sua infecção estar se propagando em larga escala 
em populações que aparentemente não têm nenhuma 
inter-relação, fez com que epidemiologistas concluís-

sem que este vírus está infectando seres humanos há 
muito mais tempo que o HIV. 

Além da paraparesia espástica tropical (PET), 
uma síndrome desmielinizante, outras doenças ou sín-
dromes foram associadas ao HTLV-1. Entre estas estão 
a uveíte, a hipereosinofilia e alguns tipos de dermati-
te, cuja presença em crianças imunocomprometidas, 
pode sinalizar o possível desenvolvimento, algumas 
décadas mais tarde, da leucemia dos linfócitos T. Outra 
ainda que é um tipo de artropatia, cuja característica 
principal é uma oligoartrite crônica, afetando ombros, 
pulsos e joelhos.

Frisamos que além da patogenicidade do HTLV-
1, existe a do HTLV-2, detectado em pacientes com 
leucemia linfocítica crônica com neutropenia, leucemia 
prolinfocítica, linfoma cutâneo, síndrome de Sézary, 
dermatite esfoliativa, síndrome da fadiga crônica e 
distúrbios neurodegenerativos súbitos. Esclarecendo 
que o exato papel do HTLV-2 nestas doenças ainda 
não é muito difundido, porém, as doenças associadas 
ao HTLV-1 não podem ser desprezadas, e sim, preve-
nidas, já que o período comprovado de sua latência 
pode durar de 10 a 60 anos em regiões endêmicas, 
onde esta venha a ser exposta e conseqüentemente 
se desenvolva.

As formas de transmissão variam, e não pode-
ríamos deixar de registrar os inúmeros usuários de 
drogas injetáveis que se infectam. Daí a cautela de se 
incluir tal prova de laboratório no dispositivo legal em 
questão, visando à investigação de sua presença em 
amostras de sangue coletadas em Bancos de Sangue 
e Hemocentros, impedindo, por conseguinte, que pes-
soas receptoras de sangue ou hemoderivados venham 
a se contaminar com esse vírus por não ser um tipo 
comumente analisado e divulgado quanto o do HIV.

Assim sendo, levando-se em conta se tratar de 
tema de grande relevância social, cujo objeto é a de-
fesa da saúde e tendo em vista a sua matéria ter sido 
anteriormente apresentada nesta Casa e recebido 
parecer favorável em comissão de mérito, pela louvá-
vel iniciativa da proposição, cremos, enfim, que a sua 
abordagem deve ser reiniciada e quiçá transformada 
em dispositivo legal, razão pela qual espero poder 
contar com apoio dos nobres Pares para a aprovação. 

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – 
Deputada Nilda Gondim. 

PROJETO DE LEI Nº 625, DE 2011 
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)

Acrescenta o art. 49-A à Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que dispõe so-
bre a proteção do consumidor e dá outras 
providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 

fica acrescida das seguintes modificações
Art. 49-A. Ao consumidor é dado também o direito 

de arrependimento imotivado, devendo ser manifesta-
do no prazo de 48 horas, a contar da data da compra, 
sendo-lhe assegurada a devolução integral do valor 
pago, ainda que a compra tenha sido efetuada dentro 
do estabelecimento comercial. 

Parágrafo único: A restituição dos valores pagos 
somente poderá ser efetivada caso o consumidor devol-
va o produto nas mesmas condições em que o recebeu. 

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

Justificação

Dentre os direitos do consumidor que são abar-
cados pela Lei 8.078/90, encontra-se o direito de ar-
rependimento no caso de compras feitas por telefone 
ou fora do estabelecimento comercial. Contudo, a le-
gislação não deixa espaço para restituições no caso 
de compras feitas dentro do estabelecimento. 

Nesse sentido, a presente proposta objetiva com-
plementar este artigo no sentido de incluir o arrepen-
dimento imotivado, aquele que ocorre quando o con-
sumidor pratica a compra por impulso, se arrepende 
da compra, por entender que aquele produto não lhe 
e deseja devolvê-lo. 

Não há previsão legal para tal hipótese, apenas 
quando a compra é feita a distância. Porém, é neces-
sário englobar também a devolução de valor eventu-
almente pago, uma vez que os estabelecimentos co-
merciais têm a usual prática de, em caso de troca ou 
devolução, fornecer ao consumidor tão somente um 
crédito para ser utilizado na loja, enquanto que poderia 
devolver ao comprador o valor pago, mas desde que o 
consumidor devolva o produto nas mesmas condições 
em que o recebeu.

Estou convencido de que o significado desta 
iniciativa será reconhecido pelos ilustres Pares, cujo 
apoio solicito, no sentido de que seja aprovada esta 
matéria.

Sala das Sessões, 1 de março de 2011. – Depu-
tado Jorge Tadeu Mudalen.

PROJETO DE LEI Nº 626, DE 2011 
(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)

Acrescenta parágrafo ao art. 8º Lei 
nº 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente para garantir 

atendimento ambulatorial e psicológico à 
menor gestante.

O Congresso Nacional Decreta
Art. 1° ao art. 8° da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 

1990, acrescente-se parágrafo, nos seguintes termos:

“Art. 8° É assegurado à gestante, através 
do Sistema Único de Saúde, o atendimento 
pré-natal”.

‘‘§1° .......................................................
§ 4° O atendimento de que trata este ar-

tigo inclui toda a forma necessária de acom-
panhamento ambulatorial psicológico ou psi-
quiátrico, inclusive após o parto.’’

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

Justificação

O estado puerperal é um fato biológico que redun-
da na súbita queda nos níveis hormonais e alterações 
bioquímicas no sistema nervoso central da parturiente 
e promove estímulos psíquicos com subseqüente al-
teração emocional da parturiente. 

De tão polêmico, o chamado estado puerperal 
não é uma regra, mas atinge muitas mulheres que dão 
à luz, levando a situações extremadas, notadamente 
o cometimento do crime de infanticídio. 

A literatura médica aponta o acontecimento de 
casos em situações especiais, como nas gestações 
indesejadas, conduzidas em segredo, não assistidas 
e com parto em condições extremas.

Para que se evite fatos associados a crimes 
cometidos sob o palio dessa alteração psicológica, 
há que se destacar a necessidade de atendimento 
ambulatorial às parturientes não só no sentido de 
acompanhamento gestacional, mas também psico-
lógico e psiquiátrico.

É consabido que, quando uma menor engravida, 
pode ocorrer uma grande desestruturação em sua vida. 
Nesse momento é que, muitas das vezes, a menor ne-
cessita de orientação e amparo. O Poder Público pode, 
e deve fornecer terapia em graus diferenciados, con-
forme a necessidade psíquica da parturiente.

Nosso propósito, portanto, neste projeto é asse-
gurar, com garantia de Lei que o tratamento médico 
já previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente 
inclua toda forma necessária de terapias psicológicas 
ou psiquiátricas, conforme o caso específico. 

Sala das Sessões, 01 de março de 2011. – 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen.
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PROJETO DE LEI Nº 627, DE 2011 
(Do Sr. Otavio Leite)

Inclui inciso VIII no art. 1º da Lei dos 
Crimes Hediondos, Lei nº 8.072, de 25 de 
julho 1990, classificando como crime he-
diondo roubo e/ou furto de medicamentos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Art. 1º da Lei 8.072, de 25 de julho de 

1990 – Lei dos Crimes Hediondos – passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso VIII

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
VIII – Roubo e/ou furto de medicamentos, 

tanto de domínio público ou privado.
 .............................................................‘‘

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

Justificação

No dicionário Aurélio, significados possíveis à 
palavra “hediondo” são os seguintes: sinistro, pavo-
roso, medonho. Estas palavras certamente traduzem 
o sentimento de toda a população brasileira ao tomar 
ciência do roubo de carga de medicamentos ou de 
farmácias públicas.

O crescimento do roubo e/ou furto de medica-
mentos no País avança a proporções alarmantes. A 
Agência da Vigilância Sanitária – ANVISA estabele-
ceu, entre seus procedimentos, o Alerta de Roubo de 
Carga de Medicamento, que identifica e divulga em 
seu site os medicamentos roubados, seus respectivos 
lotes e laboratórios.

A prática de roubo de medicamentos passa por 
uma questão de consequências graves, pois o crimi-
noso além de se apropriar de algo que não lhe per-
tence para tirar proveito econômico, o tipo penal gera 
um problema de saúde pública, onde a sociedade e 
os órgãos de saúde ficam prejudicados, pois os me-
dicamentos não chegam ao destino final.

Recentemente, um esquema de roubo e venda 
de medicamentos contra o câncer resultou em pre-
juízo de R$ 10 milhões ao setor de saúde no estado 
de São Paulo. O mesmo centro de saúde foi assal-
tado quatro vezes, em todos os casos, o alvo era o 
remédio usado no tratamento de câncer, pelo qual o 
estado paga até R$ 6 mil por unidade e fornece de 
graça a população.

No fundo, a prática de ação criminosa, por vezes 
muito sofisticada, não se exerce por desavisados ou 
ignorantes. Ao contrário. Logo, o recrudescimento da 
pena servirá como que ação preventiva diante dos que 

pretendam adotar conduta tão vil e perversa, como 
a de roubo de medicamentos, podendo gerar graves 
consequências à população.

Sala das sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tado Otavio Leite, PSDB – RJ.

PROJETO DE LEI Nº 628, DE 2011 
(Da Sra. Nilda Gondim)

Altera a redação de dispositivos da Lei 
nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que 
dá prioridade de atendimento às pessoas 
que especifica e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a redação dos artigos 2º e 

6º da Lei n° 10.048, de 8 de novembro de 2000, que 
dá prioridade de atendimento às pessoas que espe-
cifica e dá outras providências. 

Art. 2º O parágrafo único do art. 2º da Lei nº 
10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 2º ...................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. É assegurada, em todas 

as instituições financeiras e estabelecimentos 
comerciais e similares onde existam caixas, 
balcões ou guichês para atendimento, prefe-
rência ou prioridade às pessoas de que trata 
o art. 1º.” (NR)

Art. 3º O art. 6º da Lei nº 10.048, de 8 de novem-
bro de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso IV:

“Art. 3º ...................................................
 ..............................................................
IV – no caso dos estabelecimentos co-

merciais e similares onde existam caixas, bal-
cões ou guichês para atendimento, à multa 
correspondente a dez vezes o valor do menor 
benefício pago pelo Regime Geral de Previ-
dência Social;” (NR)

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

Justificação

A Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 em 
seu artigo 1º enumera as pessoas que têm direito ao 
atendimento prioritário, in verbis: “As pessoas porta-
doras de deficiência, os idosos com idade igual ou su-
perior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes 
e as pessoas acompanhadas por crianças de colo”. 

No entanto existe uma lacuna na lei no tocante 
a determinados lugares onde comumente encontra-
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mos aglomerados de pessoas fazendo compras de 
gêneros dos mais variados e que dependendo do 
tipo de estabelecimento ou comércio enfrentam filas 
enormes para adquirir algum bem. Exemplos claros 
de filões são os que presenciamos no dia a dia em 
hipermercados, supermercados, lojas de departamen-
tos que disponibilizam ao consumidor uma gama de 
produtos, objetos e acessórios que podem ser obti-
dos no mesmo lugar.

Constantemente nos deparamos com situações 
vexatórias e deprimentes em determinados ambientes. 
São casos de mães com crianças de colo tendo que 
se mover, com carrinhos de compras em hipermercado 
lotado, procurando fila menor para ser atendidas e de 
igual modo idosos ou pessoas com deficiência cujas 
agilidades, flexibilidades e muitas vezes até a saúde 
são menores.

O constante na Lei nº 10.741, de 2003, que dis-
põe sobre o Estatuto do Idoso e na epigrafada Lei nº 
10.048, de 2000, prevêem o atendimento prioritário às 
pessoas de que trata este projeto de lei. A segunda, no 
entanto, é limitadora no que respeita a preferência em 
fila, pois se aplica apenas para alguns locais. Mesmo 
havendo estabelecimento que coloque placa(s) indi-
cando caixa(s) ou fila(s) especificamente destinada(s) 
para atender esse grupo de pessoas, ainda existem 
aqueles que não estão incluídos no rol e “apossam-se” 
desse direito. E o quesito prioridade para os verdadei-
ramente amparados, não tem valor? A resposta para 
alguns é nem sempre, infelizmente. Já que a Lei nº 
10.048, de 2000 não obriga todos os estabelecimentos 
a dar essa atenção exclusiva às pessoas portadoras 
de deficiência, aos idosos com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, às gestantes, às lactantes e às 
pessoas acompanhadas por crianças de colo.

Levando-se em conta, enfim, que a lei em co-
mento não impõe aos estabelecimentos comerciais e 
similares onde existam caixas, balcões ou guichês a 
indicarem e darem preferência às pessoas tratadas no 
seu artigo 1º há, então, necessidade desta ser modi-
ficada para proporcionar-lhes maior garantia e devido 
respeito, de modo a terem literalmente prioridade no 
atendimento, seja em bancos, repartições públicas, 
hipermercados, supermercados, grandes lojas de de-
partamentos, independentemente de momentos de 
menor ou maior movimento nesses locais.

Diante do exposto, reforçamos a importância da 
alteração proposta no presente projeto de lei, esperan-
do poder contar com o apoio dos meus nobres pares 
para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tada Nilda Gondim.

INDICAÇÃO Nº 118, DE 2011 
(Do Sr. Marco Tebaldi)

Sugere o envio da Indicação ao Senhor 
Ministro das Cidades, Mário Negromonte e 
ao Senhor Ministro dos Transportes, Alfredo 
Nascimento, relativo à construção de uma 
praça-ponte com “boulevard” (área com in-
fra-estrutura de laser) sobre o rio Cachoeira 
interligando as Avenidas Aluisio José Viei-
ra e Hermann August Lepper, no Município 
de Joinville no Estado de Santa Catarina.

Excelentíssimo Senhor Ministro da cidade, Mário 
Negromonte e Senhor Ministro dos Transportes, Alfre-
do Nascimento:

Dirijo-me a Vossa Excelência para, com base no 
art. 113, I, do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, sugerir e solicitar, observando as necessidades 
emergentes da população do Município de Joinville, 
Estado de Santa Catarina, a construção de uma pra-
ça-ponte com “boulevard” (área com infra-estrutura de 
laser) sobre o rio Cachoeira interligando as Avenidas 
Aluisio José Gomes e Hermann August Lepper, na al-
tura do Centreventos Cau Hansenº 

Esta obra se faz importante por haver um alto fluxo 
de pessoas que precisam transitar entre as duas vias 
e, que para tal, precisam atravessar o rio que separa 
as duas avenidas.

Na certeza e confiança de sermos atendidos, 
desde já agradecemos a atenção recebida e desta-
camos nosso respeito e consideração.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tado Marco Tebaldi.

INDICAÇÃO Nº 119, DE 2011 
(Do Sr. Marco Tebaldi)

Sugere o envio da Indicação ao Senhor 
Ministro da Saúde, Senhor Alexandre Rocha 
Santos Padilha, relativo à realização de uma 
campanha publicitária visando alertar e di-
vulgar os perigos gerados pelo consumo 
de medicamentos derivado de anfetaminas.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Ale-
xandre Rocha Santos Padilha:

Dirijo-me a Vossa Excelência para, com base no 
art. 113, I, do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, sugerir à realização de uma campanha publici-
tária visando alertar e divulgar os perigos gerados pelo 
consumo de medicamentos que contém sibutramina e 
anorexígenos anfetamínicos.

Considerando que a obesidade é considerada 
uma doença crônica que se instala de forma lenta e 
progressiva no organismo através do acúmulo de de-
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pósitos de gordura, normalmente, associado a uma 
ingestão calórica excessiva e à baixa atividade física.

Considerando que no Brasil se consomem 9,1 do-
ses diárias por mil habitantes, de estimulantes, sendo 
a anfetamina um dos medicamentos mais indicado por 
médicos para reduzir o apetite. E por não compreende-
rem esse processo de perda lenta de peso e deseja-
rem uma solução rápida e fácil para o problema, algu-
mas pessoas acabam fazendo uso de medicamentos, 
importando-se apenas com a perda de peso e não se 
dando conta das conseqüências do uso inapropriado 
de tais substâncias.

Avaliando que as anfetaminas podem causar 
agitação, nervosismo, tremores, insônia, taquicardias, 
hipertensão, obstipação intestinal, e também psicoses 
as anfetaminas são consideradas drogas, uma vez que 
os usuários costumam aumentar as doses gradativa-
mente até estarem totalmente dependentes mesmo 
para levantar da cama, sendo também que o comér-
cio deste medicamento é ilegal. Devido aos inúmeros 
perigos que causam, as anfetaminas fazem parte da 
lista de remédios controlados pela Junta Internacional 
de Fiscalização de Entorpecentes (Jife);

E segundo Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), a produção de derivados de anfeta-
mina, como Femproporex e Anfepramona, cresceu 
imensamente, e 98,6% do Femproporex e 89,5% da 
Anfepramona produzidos no planeta são fabricados e 
consumidos no território brasileiro, cerca de 40% mais 
alto que nos Estados Unidos, sendo o Brasil o primeiro 
usuário mundial desses tipos remédios.

Considerando que é de extrema necessidade à 
intervenção eficaz por parte das autoridades para con-
seguir reverter essa tendência, alertando e tomando 
as devidas providências para prevenir que a sociedade 
consuma esse tipo de medicamentos.

Na certeza e confiança de sermos atendidos, 
desde já agradecemos a atenção recebida e desta-
camos nosso respeito e consideração.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tado Marco Tebaldi.

INDICAÇÃO Nº 120, DE 2011 
(Do Sr. Marco Tebaldi)

Sugere ao Senhor Ministro da Saúde, 
Alexandre Rocha Santos Padilha, ao Senhor 
Ministro da Integração Nacional, Fernando 
Bezerra de Souza Coelho e ao Senhor Mi-
nistro das Cidades, Mário Silvio Mendes 
Negromonte, relativo a criação de um Plano 
de Contingência Nacional.

Excelentíssimo senhor Ministro da Saúde, Ale-
xandre Rocha Santos Padilha, ao Senhor Ministro da 

cidade, Mário Silvio Mendes Negromonte e ao Senhor 
Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra de 
Souza Coelho:

Dirijo-me a Vossa Excelência para, com base no 
art. 113, I, do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, sugerir e solicitar, observando as necessidades 
emergentes da população Brasileira, onde a sociedade 
vem sofrendo com diversas catástrofes naturais, como 
enchentes e deslizamento de terra em diversas áreas 
e regiões do nosso Pais, onde precisamos de medidas 
eficientes para amenizar os transtornos e prejuízos 
causados pelas catástrofes. Considerando que a ela-
boração de um plano de contingência nacional busca 
prevenir a ocorrência de falhas indesejáveis, devendo 
ser elaborado a partir das necessidades levantadas 
em função das situações já ocorridas.

O principal objetivo de um plano de contingência 
é de mostrar a providência imediata, sendo descrito 
os procedimentos necessários para diversos tipos de 
emergência como: incêndio, desabamento, inunda-
ção, acidentes graves, assaltos, pandemia, entre ou-
tros, minimizando assim, o impacto de uma eventual 
pandemia, sobretudo no que respeita à mortalidade 
e à disfunção social, visando à detecção precoce de 
suspeitas clínicas.

Certo de poder contar com medidas eficientes 
destes Ministérios, para solucionar este grave proble-
ma que assola o Brasil, solicitamos uma medida eficaz 
para a Criação de um Plano de Contingência Nacional.

Na certeza e confiança de sermos atendidos, 
desde já agradecemos a atenção recebida e desta-
camos nosso respeito e consideração.

Sala das Sessões, 1º em de junho de 2011. – 
Deputado Marco Tebaldi.

INDICAÇÃO Nº 121, DE 2011 
(Do Sr. Marco Tebaldi)

Sugere ao Senhor Ministro da Integra-
ção Nacional, Fernando Bezerra de Souza 
Coelho e ao Senhor Ministro das Cidades, 
Mário Silvio Mendes Negromonte, relativo 
ao desassoreamento e limpeza das bacias 
dos rios e córregos no Município de Join-
ville no Estado de Santa Catarina.

Excelentíssimo Senhor Ministro da cidade, Mário 
Silvio Mendes Negromonte e ao Senhor Ministro da In-
tegração Nacional, Fernando Bezerra de Souza Coelho:

Dirijo-me a Vossa Excelência para, com base 
no art. 113, I, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, sugerir e solicitar, observando as neces-
sidades emergentes da população do Município de 
Joinville, Estado de Santa Catarina, onde a socieda-
de Joinvilense vem sofrendo com diversas catástrofes 
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naturais, como enchentes e deslizamento de terra em 
diversas áreas e regiões do município, provocados com 
a chegada das chuvas. Considerando que está medida 
visa amenizar os transtornos e prejuízos que castiga 
o Estado de Santa Catarina e o Município de Joinville.

Certo de poder contar com medidas eficientes 
destes Ministérios, para solucionar este grave problema 
que assola o nosso Município, solicitamos uma medida 
eficaz para o desassoreamento da Bacia do Rio Cacho-
eira, localizado no Bairro costa e Silva, a Bacia do Rio 
Mathias, localizado no Centro da Cidade de Joinville, a 
Bacia do Rio Águas Vermelhas, localizado nos Bairros 
Vila Nova e Morro do Meio, a Bacia do Rio Itaum e a 
Bacia do Rio Morro Alto em toda sua extensão.

Na certeza e confiança de sermos atendidos, 
desde já agradecemos a atenção recebida e desta-
camos nosso respeito e consideração.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – 
Deputado Marco Tebaldi.

INDICAÇÃO Nº 122, DE 2011 
(Do Sr. Marco Tebaldi)

Sugere ao Senhor Ministro da Saúde, 
Alexandre Rocha Santos Padilha, a criação 
do programa de reposição protéica para pa-
cientes renais em hemodiálise, e dá outras 
providências

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
A alimentação de um paciente em diálise deve ser 

equilibrada, contendo alimentos variados e em quanti-
dade suficiente para fornecer ao organismo todos os 
nutrientes necessários. 

Além de inúmeros problemas enfrentados pelos 
pacientes renais, normalmente os mesmos são obri-
gados a submissão de inúmeras sessões de hemodi-
álises, deixando-os com o organismo debilitado.

Este projeto visa a doação mensal de cesta básica 
para pacientes de baixa renda, objetivando a reposi-
ção de proteínas e vitaminas perdidas pelos pacientes 
em tratamento.

A cesta alimentar será constituída de cinco quilos 
de arroz, cinco de açúcar, três de leite em pó, dois de 
feijão, dois de macarrão, um de farinha de trigo, um de 
fubá e um litro e meio de óleo.

Sala das Sessões, 1º em de março de 2011. – 
Deputado Marco Tebaldi.

INDICAÇÃO Nº 123, DE 2011 
(Do Sr. Cláudio Puty)

Sugere requisito adicional para o re-
passe de recursos destinados às Praças 
do PAC.

Excelentíssimos Senhores Ministros de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Cultura, 
do Esporte, do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, da Justiça e do Trabalho e Emprego:

As Praças do PAC, disciplinadas pela Portaria 
Interministerial nº 401, de 9 de setembro de 2010, 
constituem uma iniciativa inovadora e de grande re-
percussão social inserta no Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC 2. A integração em um mesmo 
local de atividades e serviços culturais, práticas espor-
tivas e de lazer, núcleo de formação e qualificação para 
o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, 
políticas de prevenção à violência e inclusão digital, 
traz ganhos imensuráveis para todas as comunidades 
próximas à área de implantação desse equipamento.

Na referida portaria interministerial, são colocados 
como requisitos para a seleção das propostas dos Mu-
nicípios ou do Distrito Federal referentes às Praças do 
PAC (art. 6º): disponibilidade de terreno em localização, 
condições de acesso e características geotécnicas e 
topográficas adequadas; compromisso do ente com a 
gestão, funcionamento e manutenção do equipamento; 
e previsão de novas construções ou complementação 
de equipamentos existentes.

Consideramos fundamental que o Governo esta-
beleça um requisito adicional para a seleção das pro-
postas referentes às Praças do PAC: o compromisso 
de os Municípios ou o Distrito Federal constituírem 
conselho gestor para cada uma das praças, com a 
participação de representantes da comunidade local, 
em especial dos jovens, assim como, representantes 
dos órgãos municipais das áreas de educação, saú-
de, ação social, trabalho, esporte e lazer e juventude.

Os conselhos gestores das Praças do PAC de-
verão ser compostos de forma paritária entre governo 
e sociedade civil. Os membros do governo deverão 
ser indicados por cada uma das áreas envolvidas nas 
atividades desenvolvidas no equipamento e os mem-
bros da sociedade civil eleitos em plenária convocada 
especificamente com esse objetivo.

Considera-se que a participação e o engajamento 
da comunidade beneficiada fundamental para o bom 
funcionamento de equipamentos públicos. Como regra, 
entende-se que a transferência voluntária de recursos 
da União para os entes federados deve pautar-se, tam-
bém, pela preocupação de disseminar práticas de go-
vernança participativa e de educação para a cidadania.

Em face da extrema relevância social da proposta 
aqui apresentada, requer-se a alteração dos atos nor-
mativos que disciplinam as Praças do PAC, tendo em 
vista assegurar a constituição dos conselhos gestores, 
conforme aqui exposto. Se possível, a medida deve al-
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cançar inclusive os empreendimentos com processo 
de seleção em curso.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – De-
putado Cláudio Puty.

INDICAÇÃO Nº 124, DE 2011 
(Do Sr. Geraldo Resende)

Sugere ao Excelentíssimo Sr. Minis-
tro da Educação, Sr. Fernando Haddad, a 
criação da Escola Técnica de Dourados, 
bem como o encaminhamento de projeto 
de lei ao Congresso Nacional, instituindo 
a respectiva Escola, definindo a natureza 
jurídica, criando os cargos necessários à 
sua efetiva implantação e a previsão de 
recursos na Lei Orçamentária da União, 
visando a sua instalação e funcionamento, 
ou ainda a criação de Campus em Doura-
dos do Instituto Federal de Mato Grosso 
do Sul, criado pela Lei nº 11.892, de 29 de 
dezembro de 2008.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Dourados localiza-se em importante pólo econô-

mico do Estado de Mato Grosso do Sul, numa área que 
compreende 38 municípios e envolve uma população 
estimada em 800 mil pessoas.

O município, com 196 mil habitantes, privilegiado 
pelo relevo, solo fértil, clima e hidrografia favoráveis, 
tem garantido a posição de maior produtor de milho e 
o segundo de soja do estado e é atualmente palco de 
um intenso processo de industrialização.

Ademais, há investimentos concretos no setor 
sucroalcooleiro em Mato Grosso do Sul, incluindo 
Dourados. Dados revelam que esse ramo de atividade 
poderá crescer 73,8%, nos próximos anos em relação 
ao número de indústrias instaladas, o que represen-
tará investimentos na ordem de R$ 8,9 bilhões com a 
geração de 66.863 empregos nos 25 municípios en-
volvidos nesses empreendimentos. 

O objetivo da presente Indicação é beneficiar essa 
região estabelecendo a ampliação de oferta de capa-
citação técnica profissional à sua população, gerando 
conhecimento científico e tecnológico, com habilidade 
e competência necessárias para atender a demanda 
do mercado de trabalho na região.

Além disso, a instituição contribuirá para o avanço 
não só do Estado Sul-mato-grossense, mas do país 
como um todo, tendo em vista grande parte dos municí-
pios que compõem a região da Grande Dourados esta-
rem situados na fronteira com a República do Paraguai, 
o que lhe confere características econômicas, sociais, 
políticas e culturais que exigem atenção especial do 
ponto de vista científico e acadêmico, considerando-

-se que os espaços fronteiriços são áreas privilegia-
das para estudos sistematizados que contemplem a 
diversidade cultural. 

Há que se registrar, ainda, a presença da popula-
ção indígena Guarani (Kaiowá/Ñandeva), que constitui 
a maior população indígena do Estado, com aproxi-
madamente 25 mil indivíduos, e representa, historica-
mente, importante papel na construção da identidade 
sócio-econômica e cultural da região.

Cabe ressaltar, senhor Ministro, que a nossa 
luta junto a este Ministério pela implantação de uma 
Escola Técnica em Dourados não é nova. Já em 2006 
apresentamos indicação sugerindo a criação da Esco-
la Federal Agrotécnica de Dourados (INC 7666/2006).

Em 2007, novamente apresentamos indicação, 
sugerindo a criação de Escola Técnica Federal Sucro-
alcooleira no município (INC 35/2007). 

No mesmo ano, apresentamos outra indicação 
sugerindo a transformação da atual escola Agrotécnica 
Municipal de Dourados em Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica – CEFET (INC 294/2007), bem como 
apresentamos emenda ao PL 7.268/2006 na Comis-
são de Trabalho, Administração e Serviço Público no 
mesmo teor (Emenda nº 10/2007).

Ainda em 2007, apresentamos nova indicação a 
Vossa Excelência sugerindo a implantação no Plano de 
Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica, 
da Escola Agrotécnica de Dourados (INC 968/2007).

Já em 2009, juntamente com os parlamentares 
que compunham a bancada de Mato Grosso do Sul, 
apresentei nova indicação a Vossa Excelência, sugerin-
do a criação da Escola Técnica Federal de Dourados, 
vinculada à Universidade Federal da Grande Dourados.

Por fim, senhor Ministro, Dourados atende a todos 
os requisitos exigidos pelo MEC para a implantação 
da instituição, não havendo razão para ficar de fora da 
próxima etapa do plano de expansão da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do 
Governo Federal.

Diante das informações acima expostas, suge-
rimos a Vossa Excelência uma vez mais, a criação 
da Escola Técnica de Dourados, e ainda o enca-
minhamento de projeto de lei ao Congresso Na-
cional, instituindo a respectiva Escola, definindo 
a natureza jurídica, criando os cargos necessários 
à sua efetiva implantação, bem como a previsão de 
recursos na Lei Orçamentária da União, visando a 
sua instalação e funcionamento ou ainda, a cria-
ção de Campus em Dourados do Instituto Federal 
de Mato Grosso do Sul, criado pela Lei nº 11.892, 
de 29 de dezembro de 2008.

Ante o exposto, na certeza de termos o nosso 
pleito atendido, concluímos ressaltando que a pre-
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sente iniciativa favorecerá o desenvolvimento tec-
nológico, educacional e econômico dos pólos onde 
esses centros se encontram com reflexos positivos 
para todo o país.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tado Geraldo Resende, PMDB – MS.

INDICAÇÃO Nº 125, DE 2011 
(Do Sr. Heleno Silva)

Sugere o envio de Indicação ao Exmo. 
Senhor Ministro das Cidades, relativo a 
adoção de medidas de atendimento às po-
pulações que habitam em casas de taipa e 
ainda não foram beneficiadas com os pro-
gramas do Governo Federal.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades,
Vimos expor e solicitar o seguinte:
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE estimou que mais de 600 mil famílias brasileiras 
vivem em casas de taipa. 

Em Sergipe atualmente, existem cerca de 6 mil 
casas de taipa que ainda precisam ser erradicadas 
segundo mapeamento feito pelo Estado.

De acordo com a Secretaria de Estado da Inclu-
são, Assistência e Desenvolvimento Social – Seides, 
dentro do programa de habitação Casa Nova, Vida 
Nova, o Governo oferece uma modalidade chamada 
Erradicação de Habitações Subnormais, onde estão 
inclusas as casas de taipa.

Entendo que esse é o momento de formular as 
medidas necessárias e urgentes para erradicação de-
finitivamente destas moradias em todo o país, levando 
em consideração aspectos referentes a transmissão 
de doenças, comportamento e biologia dos vetores 
e hospedeiros vertebrados, mas acima de tudo deve 
ser planejada e executada tendo a comunidade como 
condutora e parceira desse processo, de forma a pro-
mover melhor qualidade vida às famílias brasileiras.

Com base no exposto, apelo ao elevado espírito 
público de Vossa Excelência no sentido de adoção 
de providências de forma a ampliar os programas 
às populações que ainda vivem em habitações sub-
normais.

Sala das sessões, 1º de Março de 2011. – Depu-
tado Heleno Silva, PRB – SE.

INDICAÇÃO Nº 126, DE 2011 
(Do Sr. Miriquinho Batista)

Sugere ao Poder Executivo a remes-
sa, ao Congresso Nacional, de projeto de 
lei destinado a alterar a Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, com o intuito de in-

troduzir naquele diploma legal vantagem 
remuneratória que gratifique servidores 
em exercício de cargos efetivos no âmbi-
to da Região Amazônica, cujos currículos 
incluam titulação acadêmica em grau de 
mestrado ou doutorado.

Excelentíssima Senhora Ministra do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão,

A complexidade da Região Amazônica, sua exten-
são territorial e a relevância daquele precioso espaço 
geográfico para o Brasil e para humanidade, resultam 
na exigência de uma abordagem diferenciada. O Es-
tado não pode e não deve agir em relação a esta área 
da forma como atua em outras localidades.

Um dos aspectos que precisam ser aprimorados, 
diz respeito à necessidade de estimular os servidores 
encarregados de enfrentar os problemas da Amazônia, 
para se qualificarem, aprimorarem cada vez mais seus 
conhecimentos e se manterem na Região.

Partindo desse pressuposto, parece-nos recomen-
dável a alteração do Estatuto dos Servidores Federais, 
com o intuito de gratificar de forma diferenciada da de 
seus pares, a remuneração dos servidores lotados 
na Região Amazônica, cujos currículos acadêmicos 
constem a conclusão com aproveitamento de cursos 
de mestrado ou doutorado. Tal providência certamente 
resultará no aprimoramento de quadros e propiciará 
incremento da qualidade da atuação do Poder Público 
Federal em solo amazônico.

Os moldes da referida gratificação devem ser 
objeto de descrição minuciosa no projeto de lei que a 
institua, ma a adoção de determinados parâmetros é 
desejável. Em primeiro lugar, é preciso que a tradução 
da vantagem pecuniária represente um valor que real-
mente possibilite o alcance de seus objetivos.

Do mesmo modo, será necessário tecer regras 
que atendam aos casos em que já exista a atribuição 
de remuneração diferenciada por força das titulações 
visadas. A nova lei deverá conter mecanismos para 
que, nessa hipótese, vantagens que já atribuam valor 
remuneratório maior a mestres e doutores sejam am-
pliadas quando seus titulares se dispuserem a exer-
cer as atribuições dos cargos que ocupem no espaço 
territorial aqui contemplado.

Assim, reivindica-se, nos termos regimentais, 
que V Exª, atenta ao espírito público que caracteriza 
sua atuação, dê celeridade o devido encaminhamento 
à presente demanda, adotando medidas que possibi-
litam o envio do projeto de lei.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tado Miriquinho Batista
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INDICAÇÃO Nº 127, DE 2011 
(Do Sr. Waldenor Pereira)

Sugere o envio de Indicação ao Poder 
Executivo, relativa à Instalação da Superin-
tendência Regional da Caixa Econômica 
Federal – CEF no Sudoeste da Bahia. 

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda:

A Meso Região do Sudoeste da Bahia é cons-
tituída por 86 Municípios integrantes das regiões da 
Chapada Diamantina, do Médio São Francisco e da 
Serra Geral. 

Estudo do Observatório de Informações Munici-
pais – OIM, apontam em 2009, que a participação das 
receitas de transferências (sejam as constitucionais ou 
as voluntárias) dos Municípios da região Sudoeste da 
Bahia (89,36%), se situa bem acima daquela apresen-
tada pelo conjunto dos Municípios do Brasil (68,22%), 
da participação registrada pelos Municípios da Bahia 
como um todo (82,90%) ou do Nordeste (82,99%).

Suas principais atividades econômicas são a 
pecuária, a cafeicultura, o comércio e tem no setor de 
serviços (saúde e educação) a sua maior pontenciali-
dade. A região apresenta, um elevado crescimento na 
produção de carnes devido ao seu expressivo rebanho 
bovino e ao desenvolvimento da avicultura e suinocul-
tura. Ela se destaca, também, na produção de leite na 
bacia do rio Pardo, e hortifrutícolas em Jaguaquara e 
seu entorno. Em Jequié se localizam algumas indús-
trias alimentares e um importante pólo têxtil.

A cidade de Vitória da Conquista, localizada es-
trategicamente ao longo da BR-116 por onde trafega 
grande parte de mercadorias que circulam entre o Su-
deste e o Nordeste do Brasil, concentra a maior parte 
dos investimentos gerados nessa região exercendo um 
importante centro regional, industrial, comercial e de 
serviços. O peso econômico de Vitória da Conquista 
associado à sua localização privilegiada como princi-
pal entreposto comercial dessa região, faz com que se 
credencie a liderar o processo de desenvolvimento de 
sua área de influência. O município destaca-se, com a 
maior concentração das receitas tributárias (38,12%) 
do total arrecadado pelos 86 municípios.

A localização estratégica de Vitória da Conquis-
ta lhe credencia a implantar indústrias de transforma-
ção para o atendimento de mercados local, regional 
e nacional e a desenvolver atividades comerciais de 
maior porte para o mercado regional. A cafeicultura 
e a agroindústria a ela associada, a pecuária bovina 
semi-intensiva associada à industrialização de seus 
produtos e subprodutos e a mineração devem merecer 
a máxima prioridade.

Considerando a importância que a meso região 
Sudoeste representa para o crescimento e fortaleci-
mento sócio-econômico do Estado da Bahia, e que a 
Superintendência da Caixa Econômica Federal – CEF, 
com sede em Itabuna, pela sua abrangência de atua-
ção, já não atende a contento, a demanda crescente 
dos financiamentos públicos na região, indicamos a 
instalação de uma Superintendência da Caixa Econô-
mica Federal, principal agente de políticas públicas do 
governo federal, no Sudoeste da Bahia a ser instalada 
no município de Vitória da Conquista.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – De-
putado Waldenor Pereira, PT – BA.

INDICAÇÃO Nº 128, DE 2011 
(Da Sra. Iracema Portella)

Sugere o envio de Indicação ao Poder 
Executivo sugerindo seja encaminhado, ao 
Congresso Nacional, projeto de lei, crian-
do o Sistema Nacional de Pessoas Desa-
parecidas.

Sra. Presidente:
Anualmente, em nosso País, milhares de pessoas 

desaparecem de suas residências, provocando imensa 
dor em seus familiares que têm que conviver com o 
drama diário da incerteza do destino de seus familiares.

Para que se tenha uma idéia da dimensão desse 
problema, só no Estado de São Paulo, segundo cadas-
tro estadual, mantido pelo Departamento de Homicí-
dios e Proteção à Pessoa, entre janeiro de 2008 e 9 de 
fevereiro de 2011, foram comunicados 63.150 casos 
de desaparecimentos. Desse total, 50.061 ocorrências 
foram solucionados, seja pela apresentação voluntária, 
seja pela localização do desaparecido, possibilitada a 
partir de informações e fotos divulgadas por um site 
privado, denominado “ Desaparecidos”. 

O sucesso obtido por essa experiência da ini-
ciativa privada, possível em um Estado com maiores 
recursos econômicos, como o Estado de São Paulo, 
indica que a criação de um Sistema Nacional de Pes-
soas Desaparecidas, de natureza estatal, poderá ob-
ter níveis ainda maiores divulgação de informações e, 
consequentemente, aumentar o grau de eficiência da 
iniciativa, permitindo que um número imenso de famílias 
possa ter minorado o sofrimento e a dor provocados 
pelo desaparecimento de seus entes queridos.

Como a Constituição Federal estabelece, nos 
termos do seu art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, que a 
iniciativa de leis para criação de órgãos da adminis-
tração pública é privativa do Presidente da República, 
estou encaminhando a V. Exa. a presente Indicação, 
solicitando que sejam desenvolvidos estudos, pelos ór-
gãos competentes, para viabilizar o encaminhamento 
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ao Congresso Nacional de projeto de lei que crie, no 
âmbito do Executivo, o Sistema Nacional de Pessoas 
Desaparecidas.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – Depu-
tada Iracema Portella.

INDICAÇÃO Nº 129, DE 2011 
(Do Sr. Aguinaldo Ribeiro)

Sugere que seja enviada ao Ministro 
de Estado dos Transportes, Indicação para 
priorizar a execução da duplicação da BR-
104 no trecho que liga a fronteira do Esta-
do de Pernambuco ao município de Remí-
gio, passando pelo município de Campina 
Grande – PB.

Exmº. Senhor Ministro de Estado dos Transportes;
Tem a presente INDICAÇÃO o objetivo de propor 

a Vossa Excelência, que priorize a continuação da du-
plicação da Rododovia BR-104, que liga a fronteira de 
Pernambuco ao município de Remígio passando pelo 
município de Campina Grande – PB.

A duplicação dessa via, possibilitará a integração 
das regiões em epígrafe, contemplando os comercian-
tes, empresários, professores, estudantes e toda a 
população residente nessas áreas. 

Vale ressaltar que a segunda etapa do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC 2), contempla os 
recursos necessários para realização da referida obra.

Ante todo o exposto, este deputado conta com 
a sensibilidade de Vossa Excelência, no sentido de 
priorizar a execução da continuação da duplicação 
da BR-104, que liga a fronteira de Pernambuco ao 
município de Remígio passando pelo município de 
Campina Grande.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – Agui-
naldo Ribeiro, Deputado Federal PP – PB.

VI – ORDEM DO DIA

Presentes os Seguintes Srs. Deputados:

Partido Bloco

RORAIMA

Berinho Bantim PSDB 
Edio Lopes PMDB 
Jhonatan de Jesus PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Cesar Quartiero DEM 
Raul Lima PP 
Total de Roraima 5

AMAPÁ

Luiz Carlos PSDB 
Professora Marcivania PT 

Sebastião Bala Rocha PDT 
Vinicius Gurgel PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Amapá 4

PARÁ

Beto Faro PT 
Cláudio Puty PT 
Dudimar Paxiúba PSDB 
Elcione Barbalho PMDB 
Lúcio Vale PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Miriquinho Batista PT 
Wandenkolk Gonçalves PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 9

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Praciano PT 
Rebecca Garcia PP 
Silas Câmara PSC 
Total de Amazonas 5

RONDÔNIA

Carlos Magno PP 
Moreira Mendes PPS PvPps
Nilton Capixaba PTB PsbPtbPcdob
Padre Ton PT 
Total de Rondônia 4

ACRE

Antônia Lúcia PSC 
Gladson Cameli PP 
Perpétua Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Siba Machado PT 
Taumaturgo Lima PT 
Total de Acre 5

TOCANTINS

Agnolin PDT 
César Halum PPS PvPps
Júnior Coimbra PMDB 
Lázaro Botelho PP 
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM 
Total de Tocantins 5

MARANHÃO

Alberto Filho PMDB 
Domingos Dutra PT 
Edivaldo Holanda Junior PTC PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Gastão Vieira PMDB 
Lourival Mendes PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Nice Lobão DEM 
Pedro Fernandes PTB PsbPtbPcdob
Sarney Filho PV PvPps
Waldir Maranhão PP 
Zé Vieira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Maranhão 10

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Ariosto Holanda PSB PsbPtbPcdob
Artur Bruno PT 
Danilo Forte PMDB 
Domingos Neto PSB PsbPtbPcdob
Edson Silva PSB PsbPtbPcdob
Eudes Xavier PT 
Joao Ananias PCdoB PsbPtbPcdob
José Guimarães PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Raimundão PMDB 
Total de Ceará 13

PIAUÍ

Assis Carvalho PT 
Hugo Napoleão DEM 
Jesus Rodrigues PT 
Marllos Sampaio PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Osmar Júnior PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 6

RIO GRANDE DO NORTE

Felipe Maia DEM 
Rogério Marinho PSDB 
Sandra Rosado PSB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do norte 3

PARAÍBA

Aguinaldo Ribeiro PP 
Luiz Couto PT 
Manoel Junior PMDB 
Nilda Gondim PMDB 
Romero Rodrigues PSDB 
Ruy Carneiro PSDB 
Wilson Filho PMDB 
Total de Paraíba 7

PERNAMBUCO

Ana Arraes PSB PsbPtbPcdob
Augusto Coutinho DEM 
Bruno Araújo PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PSC 

Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB PsbPtbPcdob
Inocêncio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Paulo Lima PT 
Jorge Corte Real PTB PsbPtbPcdob
José Augusto Maia PTB PsbPtbPcdob
Luciana Santos PCdoB PsbPtbPcdob
Raul Henry PMDB 
Vilalba PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Wolney Queiroz PDT 
Total de Pernambuco 14

ALAGOAS

Arthur Lira PP 
Celia Rocha PTB PsbPtbPcdob
Givaldo Carimbão PSB PsbPtbPcdob
João Lyra PTB PsbPtbPcdob
Renan Filho PMDB 
Rosinha da Adefal PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Rui Palmeira PSDB 
Total de Alagoas 7

SERGIPE

Heleno Silva PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Laercio Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Márcio Macêdo PT 
Mendonça Prado DEM 
Rogerio Carvalho PT 
Valadares Filho PSB PsbPtbPcdob
Total de Sergipe 6

BAHIA

Antonio Brito PTB PsbPtbPcdob
Antonio Carlos Magalhães Neto DEM 
Antonio Imbassahy PSDB 
Claudio Cajado DEM 
Emiliano José PT 
Fábio Souto DEM 
Felix Júnior PDT 
Fernando Torres DEM 
Jânio Natal PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Leão PP 
José Carlos Araújo PDT 
José Nunes DEM 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Márcio Marinho PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Oziel Oliveira PDT 
Paulo Magalhães DEM 
Rui Costa PT 
Sérgio Brito PSC 
Valmir Assunção PT 
Total de Bahia 20



10080 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011

MINAS GERAIS

Antônio Andrade PMDB 
Bernardo Santana de Vasconcellos PR PrPrbPtdob-
PrtbPrpPhsPtcPsl
Domingos Sávio PSDB 
Dr. Grilo PSL PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo Barbosa PSDB 
Eros Biondini PTB PsbPtbPcdob
Gabriel Guimarães PT 
George Hilton PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Geraldo Thadeu PPS PvPps
Jairo Ataide DEM 
Jô Moraes PCdoB PsbPtbPcdob
João Bittar DEM 
João Magalhães PMDB 
Jose Humberto PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Júlio Delgado PSB PsbPtbPcdob
Lincoln Portela PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luis Tibé PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luiz Fernando Faria PP 
Marcos Montes DEM 
Marcus Pestana PSDB 
Mauro Lopes PMDB 
Miguel Corrêa PT 
Newton Cardoso PMDB 
Odair Cunha PT 
Padre Joao PT 
Paulo Abi-Ackel PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Saraiva Felipe PMDB 
Stefano Aguiar PSC 
Toninho Pinheiro PP 
Weliton Prado PT 
Total de Minas Gerais 31

ESPÍRITO SANTO

Audifax PSB PsbPtbPcdob
Lauriete PSC 
Manato PDT 
Paulo Foletto PSB PsbPtbPcdob
Rose de Freitas PMDB 
Sueli Vidigal PDT 
Total de Espírito Santo 6

RIO DE JANEIRO

Alessandro Molon PT 
Alfredo Sirkis PV PvPps
Andreia Zito PSDB 
Anthony Garotinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Benedita da Silva PT 
Chico Alencar PSOL 
Chico Dangelo PT 
Cristiano PTdoB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl

Dr. Adilson Soares PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Aluizio PV PvPps
Dr. Paulo César PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eliane Rolim PT 
Felipe Bornier PHS PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Fernando Jordão PMDB 
Filipe Pereira PSC 
Francisco Floriano PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Glauber Braga PSB PsbPtbPcdob
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB PsbPtbPcdob
Jean Wyllys PSOL 
Liliam Sá PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Bornier PMDB 
Otavio Leite PSDB 
Rodrigo Maia DEM 
Romário PSB PsbPtbPcdob
Sergio Zveiter PDT 
Simão Sessim PP 
Stepan Nercessian PPS PvPps
Vitor Paulo PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Walney Rocha PTB PsbPtbPcdob
Washington Reis PMDB 
Zoinho PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro 34

SÃO PAULO

Alberto Mourão PSDB 
Aldo Rebelo PCdoB PsbPtbPcdob
Alexandre Leite DEM 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB PsbPtbPcdob
Carlos Sampaio PSDB 
Delegado Protógenes PCdoB PsbPtbPcdob
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS PvPps
Edinho Araújo PMDB 
Eleuses Paiva DEM 
Gabriel Chalita PSB PsbPtbPcdob
Guilherme Campos DEM 
Guilherme Mussi PV PvPps
Ivan Valente PSOL 
Janete Rocha Pietá PT 
Jilmar Tatto PT 
João Dado PDT 
João Paulo Cunha PT 
Jorge Tadeu Mudalen DEM 
José De Filippi PT 
Junji Abe DEM 
Luiz Fernando Machado PSDB 
Luiza Erundina PSB PsbPtbPcdob
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Mara Gabrilli PSDB 
Missionário José Olimpio PP 
Nelson Marquezelli PTB PsbPtbPcdob
Newton Lima PT 
Otoniel Lima PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pastor Marco Feliciano PSC 
Paulo Pereira da Silva PDT 
Penna PV PvPps
Ricardo Izar PV PvPps
Roberto de Lucena PV PvPps
Rodrigo Garcia DEM 
Salvador Zimbaldi PDT 
Tiririca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Valdemar Costa Neto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vanderlei Macris PSDB 
Vaz de Lima PSDB 
Vicente Candido PT 
Vicentinho PT 
Walter Ihoshi DEM 
William Dib PSDB 
Total de São Paulo 44

MATO GROSSO

Neri Geller PP 
Roberto Dorner PP 
Ságuas Moraes PT 
Total de Mato Grosso 3

DISTRITO FEDERAL

Erika Kokay PT 
Izalci PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Policarpo PT 
Reguffe PDT 
Ricardo Quirino PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Ronaldo Fonseca PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Distrito Federal 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Flávia Morais PDT 
Heuler Cruvinel DEM 
Íris de Araújo PMDB 
Jorge Pinheiro PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Thiago Peixoto PMDB 
Valdivino de Oliveira PSDB 
Total de Goías 11

MATO GROSSO DO SUL

Fabio Trad PMDB 
Geraldo Resende PMDB 

Mandetta DEM 
Marçal Filho PMDB 
Reinaldo Azambuja PSDB 
Total de Mato Grosso do Sul5

PARANÁ

Alex Canziani PTB PsbPtbPcdob
André Zacharow PMDB 
Assis do Couto PT 
Cida Borghetti PP 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra DEM 
Fernando Francischini PSDB 
Hermes Parcianello PMDB 
Leopoldo Meyer PSB PsbPtbPcdob
Luiz Carlos Setim DEM 
Luiz Nishimori PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Nelson Padovani PSC 
Osmar Serraglio PMDB 
Ratinho Junior PSC 
Reinhold Stephanes PMDB 
Rosane Ferreira PV PvPps
Sandro Alex PPS PvPps
Takayama PSC 
Total de Paraná 21

SANTA CATARINA

Celso Maldaner PMDB 
Edinho Bez PMDB 
Esperidião Amin PP 
Jorginho Mello PSDB 
Luci Choinacki PT 
Marco Tebaldi PSDB 
Mauro Mariani PMDB 
Onofre Santo Agostini DEM 
Rogério Peninha Mendonça PMDB 
Ronaldo Benedet PMDB 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina 11

RIO GRANDE DO SUL

Alexandre Roso PSB PsbPtbPcdob
Assis Melo PCdoB PsbPtbPcdob
Bohn Gass PT 
Danrlei De Deus Hinterholz PTB PsbPtbPcdob
Fernando Marroni PT 
Giovani Cherini PDT 
Henrique Fontana PT 
José Otávio Germano PP 
Jose Stédile PSB PsbPtbPcdob
Luiz Noé PSB PsbPtbPcdob
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Marcon PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Nelson Marchezan Junior PSDB 
Onyx Lorenzoni DEM 
Osmar Terra PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Ronaldo Zulke PT 
Vieira da Cunha PDT 
Total de Rio Grande do Sul 18

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 
de presença registra o comparecimento, na Casa, de 
393 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, e, 
em plenário, de 313.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-
-se à apreciação da matéria sobre a Mesa e da cons-
tante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 507, DE 2010 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 507, de 2010, que institui hipó-
teses específicas de sanção disciplinar para a 
violação de sigilo fiscal e disciplina o instrumen-
to de mandato que confere poderes a terceiros 
para praticar atos perante órgão da adminis-
tração pública que impliquem fornecimento de 
dado protegido pelo sigilo fiscal. Pendente de 
parecer da Comissão Mista. As Emendas de 
nºs 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, foram 
indeferidas liminarmente por versarem sobre 
matéria estranha, nos termos do art. 4º, § 4º, 
da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
(Questão de Ordem nº 478/2009).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
19/10/2010

PRAZO NA CÂMARA: 02/11/2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

20/11/2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 15/03/2011

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

“Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 117, inciso 

VI, do Regimento Interno da Câmara dos De-
putados, a retirada da Ordem do Dia da Me-
dida Provisória nº 507, de 2010.

Termos em que pede deferimento.
Sala das Sessões, 1º de março de 2011. 

– Chico Alencar, Líder do PSOL”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Ivan Valente, que falará a favor da matéria.

Em seguida, concederei a palavra ao nobre De-
putado Sibá Machado, que falará contra a matéria. 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a Medida Provisória nº 507, de 2010, foi editada em 
momento especial do processo eleitoral do ano passa-
do – todos os Deputados hão de se lembrar –, quando 
houve casos de vazamento de informações, inclusive 
de parentes de candidatos à Presidência. Foi também 
momento em que muitas denúncias apareceram no 
campo policial. Sigilos eram vendidos no Viaduto Santa 
Ifigênia, em São Paulo, para outros fins, de forma cri-
minosa, inclusive para quebra de sigilo fiscal.

Esta MP, portanto, foi editada nesse momento 
pelo Governo e visava, na minha opinião, dar satis-
fação à sociedade e estancar a exploração política 
daquele fato, que poderia conter questões verdadei-
ras. Discutia-se, então, a responsabilidade do auditor 
fiscal e daqueles que, na Receita Federal, lidam com 
o acesso a dados sigilosos. 

O que aconteceu foi isto: mesmo não sendo con-
figurado o dolo, a medida provisória estabeleceu con-
dições de aplicação de sanção disciplinar quando da 
violação do sigilo fiscal, determinando, inclusive, a pena 
de demissão do servidor envolvido em casos assim.

Enfim, o que estamos discutindo agora? A defesa 
total e intransigente da privacidade do cidadão. E de-
fendemos isso em absoluto – essa é uma questão que 
não está em discussão, sequer em cogitação. Contu-
do, também temos de assegurar a função da Receita 
Federal, sua capacidade de fiscalização, de controle e 
de auditagem sobre as empresas, no tocante ao pro-
blema da sonegação fiscal. Nem todo tipo de acesso 
aos dados configura crime. 

O que está acontecendo aqui, Sr. Presidente, é 
exatamente isto: está-se proporcionando condições de 
insegurança ao trabalho do auditor fiscal da Receita, 
além de dificuldade de acesso a informações funda-
mentais para combate aos ilícitos tributários. Por isso, 
estamos discutindo o tema – e entendemos que essa 
MP pode ser discutida. 

Diz o art. 3º da medida provisória que o acesso 
sem motivo justificado a informações protegidas por 
sigilo fiscal será punido com pena de suspensão de 
até 180 dias, desde que não configurada autorização 
indevida, e, de acordo com o seu § 2º, o acesso sem 
motivo justificado de que trata o artigo acarretará a 
penalidade de demissão, ou destituição do cargo em 
comissão, ou cassação de disponibilidade ou aposen-
tadoria. Temos de discutir isso melhor. Sem dúvida, 
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não podemos, de um lado, cassar a privacidade do 
cidadão, mas, de outro, impedir o trabalho da Receita 
Federal. Queremos discutir isso com maior amplitude 
nesta Casa.

Por isso, o requerimento de retirada de pauta, 
Sra. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Ivan Valente, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
falar contrariamente ao requerimento de retirada de 
pauta, concedo a palavra ao Deputado Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT – AC. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
entendemos as preocupações apresentadas pelo Líder 
do PSOL – mas estamos aqui para dizer que a matéria 
já tramita nesta Casa há algum tempo, e é exaustivo 
o entendimento do seu teor.

Neste momento, o Relator da matéria, Deputado 
Fernando Ferro, encontra-se em debate com algumas 
Lideranças desta Casa para eliminar qualquer dúvida 
que ainda paire sobre o entendimento da proposta. 
Como o prazo da medida provisória se encerra logo 
após o fim do carnaval, mais precisamente no dia 15 de 
março, entendemos ser de vital importância a discussão 
exaustiva da matéria e a sua votação no dia de hoje. 

Portanto, rogamos ao Plenário para que o reque-
rimento não seja aprovado e possamos dar continui-
dade à discussão e à aprovação desta MP.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Não há 
outro orador que queira falar contrariamente à matéria.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Chico Alencar, que falará a favor da matéria. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sra. Presidente, vamos falar com toda 
a clareza, porque a verdade liberta. Segundo Paulo, 
o Apóstolo, a verdade é revolucionária; e, segundo o 
velho Lênin – que não é autor nem líder político que-
rido por muitos aqui, mas que tem absoluta razão –, a 
verdade sempre dignifica. E a verdade é que estamos 
pedindo o adiamento da apreciação desta medida 
provisória porque ela é absolutamente inconsistente. 

Em setembro do ano passado, no calor da cam-
panha eleitoral, quando foram denunciadas pelo prin-
cipal opositor à candidata Dilma – pelo menos aquele 
com mais relevância nas pesquisas até então, o candi-
dato José Serra – essa bisbilhotice e quebra indevida 
de sigilo por meio de pequenas manobras de alguns 
áulicos, alguns mais realistas que o rei, mas sempre 
servis ao poder, qualquer que seja o poder, a reação 

do Governo do Presidente Lula foi completamente 
despropositada.

No futebol, há a regra em prol do jogo limpo se-
gundo a qual deve ser punido o jogador que tentar 
roubar a bola de outro fazendo uso de força despro-
porcional. É o caso dessa medida provisória, que visa 
dar uma resposta política, conjuntural e imediata – e, 
de urgência e alta relevância para o interesse nacional, 
não há nada dentro dela.

Queremos adiar sua votação para que ela ca-
duque e deixe de existir por si mesma. Além do mais, 
já há para quem comete abusos no que diz respeito 
à quebra de sigilo fiscal e financeiro sanção prevista 
tanto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 
da União, das Autarquias e das Fundações Públicas 
Federais, quanto no próprio Código Tributário Nacional.

Portanto, em nome do próprio instituto da medida 
provisória usado com moderação e critério, dentro dos 
preceitos constitucionais que a normatizam – embora 
todos os Governos, sem exceção, a venham utilizando 
abusivamente: a agilidade do Executivo é maior do que 
a do Legislativo, e o tempo do Executivo é diferente – 
e também em nome do próprio Parlamento, o PSOL 
recomenda que rejeitemos essa medida simplesmente 
não a apreciando.

Também recomendamos a não apreciação da 
matéria, Sra. Presidente, em nome da operosa, cor-
reta e digna categoria dos auditores fiscais, que estão 
sendo engessados na sua atividade por esse, digamos, 
excesso de zelo de se editar uma medida provisória 
com intuito eleitoral e de resposta política conjuntural 
para algo – repito e encerro – já previsto no Código Tri-
butário Nacional e, na legislação ordinária, no Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis. Ou seja, já é 
crime na ordem jurídica brasileira quebrar ilegalmente 
sigilo fiscal. O problema é a impunidade e a falta de 
rigor com quem comete esses crimes, que são quase 
corriqueiros no Brasil.

Não queremos, porém, inibir a auditagem da-
queles que amealham dinheiro, recursos e bens ile-
galmente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Onyx Lorenzoni, que falará contra a matéria.

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Sem revi-
são do orador.) – Sra. Presidente, eis o meu argumento: 
não podemos esquecer que esta é a MP dos aloprados. 
Ela foi editada no dia 6 de outubro, pouquíssimos dias 
após o primeiro turno das eleições. Espertamente, o 
Governo esperou para ver se haveria segundo turno. 
Como haveria, editou a medida provisória para que, 
no segundo turno, já pudesse contar com um escudo 
protetor no que diz respeito à matéria em questão.
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Estabelecer salvaguardas à cidadania é importan-
te. No Brasil, como o Poder Executivo é muito poderoso 
e exercido de forma imperial, o cidadão tem pouquíssi-
ma proteção. Aliás, é desprotegido e é vítima, seja ele 
aposentado, seja ele contribuinte, seja ele consumidor 
de serviços públicos.

Então, o Governo prepara uma MP que estabele-
ce critérios mais rígidos com o fim de proteger o con-
tribuinte brasileiro, esquecendo-se, contudo, de algo 
fundamental. O que está posto nesta medida provisó-
ria é regra para pegar bagrinho: o ocupante de cargo 
comissionado que foi bisbilhotar a vida de alguém que 
não podia; o funcionário de carreira que fez o mesmo 
cumprindo ordem de seu superior. No corpo da MP 
não há uma só palavra sobre o mandante do crime. 
Contra o executor do crime, tudo; contra o mandante 
do crime, nada. Mas quem deve ser responsabilizado? 
Tem de ser responsabilizado quem executou o crime, 
sim, mas, principalmente, também o seu mandante.

Por isso, devemos votar essa MP, apresentando 
emenda que garanta que o superior hierárquico – o 
Ministro, o Chefe de Divisão, o Secretário-Executivo – 
daquele que quebrou o sigilo fiscal de alguém, sigilo 
que é constitucionalmente protegido no Brasil, seja 
responsabilizado.

Sra. Presidente, votamos “sim”, com a aprovação 
da emenda que pega o bagre, mas, principalmente, o 
tubarão mal-intencionado.

O SR. JOVAIR ARANTES – Sra. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Seja 
breve, Deputado Jovair Arantes. Temos de passar à 
orientação das bancadas.

O SR. JOVAIR ARANTES (Bloco/PTB – GO. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sra. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, recentemente fui procura-
do por estudantes de Direito, que demonstraram sua 
irresignação quanto ao Exame de Ordem da OAB. E, 
por entender justa a insatisfação desses estudantes, 
venho à tribuna tratar desse polêmico tema.

Recebi várias reclamações quanto ao valor abu-
sivo da inscrição para participar do exame: 200 reais, 
quantia correspondente a aproximadamente um quarto 
da anuidade da OAB, pouco menos do que meio sa-
lário mínimo vigente e o equivalente a quase três ve-
zes, em média, a inscrição em concurso público para 
provimento de cargo de nível superior.

Sras. e Srs. Deputados, cumpre ressaltar que 
estamos falando de estudantes, e como tais, muitos 
não possuem renda, outros são oriundos de famílias 
humildes, e há ainda os que comprometem quase toda 
a sua renda com o pagamento das mensalidades do 
ensino superior em instituições particulares. 

É relevante destacar também que, como o índi-
ce de reprovação é considerável, o estudante desem-
bolsará esse valor até que logre êxito no Exame, que 
é aplicado três vezes ao ano, fato que deve onerar o 
orçamento familiar dos bacharéis em Direito.

O Exame da OAB é dividido em duas etapas. Na 
primeira, os candidatos respondem a questões objeti-
vas e precisam acertar pelo menos 50% para chegar à 
próxima etapa. Na segunda fase, há uma prova prática, 
e é necessário alcançar pelo menos 60% de acertos 
para ser aprovado.

Para amenizar tais sofrimento psicológico e dis-
pêndio financeiro, entendo bastante viável a retomada 
da discussão do Projeto de Lei nº 186, de 2006, de 
autoria do Senador Gilvam Borges. O substitutivo apre-
sentado, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
pelo então Senador Marconi Perillo, se transformado 
em norma jurídica, vai garantir ao aprovado na primeira 
fase, mas reprovado na segunda, a possibilidade de 
prestar novamente a segunda sem ter de se submeter 
à primeira mais uma vez, no exame subsequente. Isso, 
Sr. Presidente, com a garantia, ao candidato habilitado 
à segunda fase, da taxa de inscrição pela metade do 
preço pago pelo candidato inscrito para as duas provas.

Outro fato relatado pela grande maioria dos estu-
dantes é a pressão psicológica sofrida, uma vez que, 
sem o registro nos quadros da OAB, não é possível 
exercer a profissão para a qual dedicaram cinco anos 
de sua vida. Nesse aspecto, seria possível falar até 
de possível inconstitucionalidade, pois a exigência de 
aprovação no Exame de Ordem impede o livre exer-
cício da profissão.

No que respeita ao aspecto do princípio da isono-
mia, muitos bacharéis questionam o motivo pelo qual 
apenas os profissionais do Direito são submetidos a 
um exame para obter o Registro de Ordem e, assim, 
exercer a Advocacia, enquanto os demais profissionais, 
ao término do curso, simplesmente apresentam o di-
ploma ao órgão de classe e obtêm o registro.

O princípio da isonomia está consagrado no art. 
5º, caput, da Constituição Federal: “todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. 
Tendo em vista a preocupação da Carta Magna em 
concretizar o direito à igualdade, o tema também está 
disperso em vários outros dispositivos constitucionais.

Se o argumento para a existência do Exame da 
Ordem é manter a qualidade do ensino universitário, 
seria lógico que os demais conselhos profissionais, 
como, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina – 
CFM, submetessem seus formandos a um exame para 
o exercício da profissão. Afinal, se o advogado lida com 
situações de muita importância na vida das pessoas, 
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os médicos têm a vida delas em suas mãos – um erro 
que cometam pode causar até a morte do paciente.

Nesse sentido, convém lembrar que o ensino su-
perior já sofre avaliações por parte do Ministério da Edu-
cação, a exemplo do Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes – ENADE, que avalia o rendimento dos 
alunos de graduação, ingressantes e concluintes, em 
relação aos conteúdos programáticos dos cursos em 
que estão matriculados. Seguindo essa lógica, se ao 
Ministério da Educação compete fiscalizar a qualidade 
do nível do ensino superior no País, à OAB caberia a 
fiscalização do exercício da profissão, ou seja, das ati-
tudes do profissional quando do exercício da advocacia.

Eram as considerações que tinha a fazer.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Vamos 

passar à votação do requerimento, mas, antes, vamos 
chamar as Lideranças para orientar as bancadas.

Como vota o PT?
O SR. SIBÁ MACHADO (PT – AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PT encaminha contra o 
requerimento, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – O 
PMDB como vota?

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vota “não”, Sra. 
Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Bloco 
Parlamentar PSB/ PTB/PCdoB?

O SR. JOSÉ STÉDILE (Bloco/PSB-RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSB vota contra, 
Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o Bloco PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/
PSL?

O SR. LÚCIO VALE (Bloco/PR – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Bloco vota “não”, 
Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PSDB?

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO (PSDB – 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presi-
dente, para cumprir o compromisso estabelecido no 
acordo de Líderes, o PSDB vota contrariamente ao 
requerimento de retirada. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o DEM?

O SR. ONYX LORENZONI (DEM – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PP?

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP – SC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PP recomenda o 
voto “não”, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PDT? (Pausa.)

Como vota o Bloco PV/PPS?
O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS – 

DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – “Não”, Sra. 
Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PSC?

O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PSC vota 
“não”, Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota o PMN? (Pausa.)

Como vota o PSOL? 
O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, quero in-
sistir – o requerimento é do PSOL – em que se aten-
te para esse debate. Aqui não estamos discutindo o 
dolo do acesso. 

Todos os dias, para fiscalizar uma empresa, um 
auditor da Receita Federal precisa acessar dados 
dessa empresa, de seus diretores, que, às vezes, são 
dezenas ou mesmo centenas. O que configura crime 
e dolo é o vazamento das informações, não o acesso 
a elas. Com essa medida, vamos impedir que a Re-
ceita exerça sua função constitucional e facilitar uma 
série de crimes, dolos e ilícitos fiscais. Essa MP não 
vale a pena.

Então, estamos pedindo ao Governo que repense 
a questão e retire o art. 3º ou, pelo menos, o § 2º des-
se artigo. Do contrário, estaremos cometendo um erro.

O PSOL vota “sim” ao requerimento, Sra. Pre-
sidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Va-
mos à votação.

O SR. MIRO TEIXEIRA – O PDT também quer 
orientar, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
vota a Minoria?

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje à tarde 
foi promovido acordo entre as Lideranças do Governo e 
dos partidos da Oposição no sentido de que esta medi-
da provisória pudesse ser votada hoje, sem entrarmos 
no mérito da matéria, o que ocorrerá posteriormente.

Para cumprir esse acordo, a Liderança da Minoria 
orienta o voto “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – PDT 
– para orientar.
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O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, posiciona-
mo-nos contra o requerimento de retirada da pauta. 
Queremos votar.

Porém, gostaríamos de chamar a atenção para 
o seguinte: o Deputado João Dado nos traz elementos 
muito sólidos, que, no momento oportuno, serão me-
lhor exibidos por S.Exa., para adotarmos a Emenda 
nº 5, que acrescenta o § 3º ao art. 3º, para dizer que 
não configura acesso imotivado aquele realizado por 
auditor fiscal da Receita Federal do Brasil no exercício 
de suas atribuições legais.

Disse o Deputado Cândido Vaccarezza que, de 
certa maneira, isso já está contemplado. Se, de certa 
maneira, já está contemplado, por que não adotarmos, 
então, uma redação clara, uma vez que a Receita 
Federal não é um órgão do Governo, mas um órgão 
do Estado brasileiro e representa ali os interesses do 
povo brasileiro?

Então, queremos votar e pedimos ao Governo 
que pense nesse instrumento para o próximo...

(O microfone é desligado.)

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Como 
V.Exa. orienta?

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sra. Presidente, parece 
que aqui estamos numa corrida de cavalos, na qual 
existe um relógio rodando. Não sei o que acontece com 
certos microfones. O problema não é dos botões de 
controle. Já tenho observado isso. Em outras épocas, 
que não eram democráticas, já aconteceu o mesmo.

Mas o nosso voto é “não”. O PDT quer colaborar 
com os instrumentos para que o Estado exerça plena-
mente a sua obrigação de fiscalizar o que se passa na 
vida econômica e financeira do Brasil.

Somos pela aprovação da Emenda nº 5. Mas, 
neste momento, votamos “não”.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Lide-
rança do Governo.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, vou aproveitar para me referir 
apenas à parte mais polêmica – e quero pedir o apoio 
de toda a Casa para esta medida provisória –, o art. 
3º, que diz: 

“Art. 3º O servidor público que acessar, 
sem motivo justificado, as informações prote-
gidas por sigilo fiscal, será punido...” 

Vejam que já está dito que o auditor fiscal, no 
uso de suas atribuições, não está acessando de forma 
injustificada. Ele tem motivo justificado para acessar 
os dados. Portanto, não há nenhuma necessidade de 
mudarmos o art. 3º.

O Governo é contra a retirada de pauta, porque 
quer votar esta medida provisória, que é um avanço na 
constituição do Estado Democrático brasileiro. Ninguém 
pode acessar dados irregularmente. Nenhum agente 
público tem o direito de acessar dados de qualquer 
cidadão de forma irregular, somente de forma regular.

Se o auditor fiscal, no uso das suas atribuições, 
precisa acessar os dados, ele tem esse direito. Mas, se 
ele infringir a lei, será punido, e quem estiver por trás 
de tal ordem terá punição maior do que a sua, porque 
é o autor intelectual.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 
votação o requerimento de retirada de pauta.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aque-
les que forem pela aprovação do requerimento perma-
neçam como se acham. (Pausa.)

REJEITADO.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 

oferecer parecer, pela Comissão Mista, à medida pro-
visória e às emendas apresentadas, concedo a palavra 
ao Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem revi-
são do orador.) – Sra. Presidente, peço a V.Exa. alguns 
minutos, porque algumas alterações que fizemos no 
relatório foram objeto de negociação que concluímos 
agora há pouco. Portanto, o texto que estava para ser 
lido sofreu alterações.

Nesse sentido, peço à Mesa alguns minutos, 
para fazer as correções que incorporam as sugestões 
aqui colhidas com os Líderes dos partidos, inclusive 
da Oposição.

Pergunto a V.Exa. se pode me oferecer esses mi-
nutos de tolerância para apresentar o relatório.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Va-
mos conceder o prazo solicitado pelo Relator – talvez 
10 minutos sejam suficientes. Enquanto isso, vamos 
dar continuidade à lista de oradores inscritos para o 
Pequeno Expediente.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao Deputado Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Deputa-
da Rose de Freitas, Sras. e Srs. Deputados, tivemos 
hoje, na Casa, a presença do Presidente do Senado 
Federal, do Vice-Presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral, do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do 
Ministro da Justiça e do Vice-Presidente da República, 
que, com o Presidente Marco Maia, participaram da 
instalação da Comissão Especial que terá a responsa-
bilidade de apresentar, em prazo hábil, uma proposta 
de reforma política.

Quero, a propósito, em primeiro lugar, agradecer 
ao Líder da minha bancada, o Deputado Paulo Teixei-
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ra, por me ter indicado para compor essa Comissão, 
que tratará de matéria à qual já me reportei quando 
era Senador e que muito me interessa, para que pos-
samos apresentar ao País uma reforma tão cobrada 
pela sociedade.

Mas sabemos todos – e já foi dito pelos que aqui 
me antecederam – que não podemos resumir esse 
debate a apenas um melhoramento da atual legisla-
ção eleitoral. Temos de aprofundar um pouco mais o 
debate, pensando em nossa sociedade, no Brasil da 
década que se inicia e no fato de que podemos ser, 
num futuro não tão distante, um dos países mais im-
portantes e exemplo para o mundo.

A tarefa não será simples, e são muitas as ma-
térias que tramitam nesta Casa e no Senado Federal 
tratando do assunto.

O nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, já 
realizou congresso no qual essa foi uma das matérias 
mais discutidas, e foram apresentadas contribuições 
que poderemos debater nas reuniões da Comissão.

A exemplo do que disse o Sr. Vice-Presidente 
da República, Michel Temer, deveremos começar o 
debate pelo acordo entre os partidos. Eles poderiam 
fechar posições sobre muitos pontos que serão objeto 
da reforma política; somente depois disso, a proposta 
viria para o debate deste Plenário.

Sra. Presidente, quero aqui rogar a todos que 
não façamos da reforma política apenas uma matéria 
de iniciativa individual, de cada Parlamentar ou ente 
da sociedade.

É nesse afã que quero, mais uma vez, agradecer 
ao meu Líder a oportunidade de compor essa Comis-
são. Vou me desdobrar, fazer todo o possível para con-
tribuir ao máximo com o sucesso da nossa bancada 
nos trabalhos dessa Comissão.

Muito obrigado pelo tempo a mim concedido, 
Sra. Presidente.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sra. Presidenta, 
peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, pedi 
a palavra, pela ordem, para fazer, provavelmente em 
nome de toda esta Casa, uma homenagem póstuma a 
um grande brasileiro que perdemos no último final de 
semana. Falo de Moacyr Scliar, escritor, médico,  meu 
colega de profissão, grande sanitarista, um homem 
que marcou sua passagem pela vida com enorme con-
tribuição para a cultura brasileira, para o humanismo, 
para a saúde pública. 

Moacyr Scliar compunha a Academia Brasileira 
de Letras. Ele marcou sua trajetória na saúde pública, 

como disse, como um grande sanitarista, como alguém 
que agregou e somou muitos amigos, deixando exem-
plos enormes e positivos para todos nós.

Em nome dos Deputados gaúchos e de muitos 
Deputados desta Casa, tenho certeza, presto a última 
homenagem do Parlamento a esse grande brasileiro 
que foi Moacyr Scliar. 

Fiquemos todos nós com os seus ensinamentos 
para aplicá-los na nossa vida cotidiana. 

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
O SR. ZONTA – Sra. Presidenta, peço a palavra 

pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Sem revisão 

do orador.) – Sra. Presidenta, gostaria de renovar um 
apelo a todos os colegas Parlamentares que querem 
ajudar o cooperativismo brasileiro, no sentido de ade-
rirem à Frente Parlamentar do Cooperativismo.

Todos os Deputados já receberam em seus gabi-
netes o termo de adesão. Pedimos àqueles que ainda 
não fizeram a sua adesão que o façam e a remetam 
ao nosso gabinete ou à OCB. 

No dia 22, nós teremos o lançamento da Agenda 
Legislativa do Cooperativismo e também a instalação 
da Frente Parlamentar do Cooperativismo. 

É o apelo que faço neste momento.
O SR. ARTUR BRUNO – Sra. Presidenta, peço 

a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ARTUR BRUNO (PT – CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, gostaria de 
registrar a nossa satisfação – eu diria, a satisfação do 
povo brasileiro – com o anúncio do reajuste dos valo-
res do Programa Bolsa Família. 

Houve um reajuste, dado pela nossa Presidenta, 
de 19,4% em média. O menor valor do Bolsa Família, 
que era de 22 reais, passa a ser de 32 reais; o maior 
valor, que era de 200 reais, passa a ser de 242 reais, 
comprometendo, portanto, o Orçamento da União em 
mais 2,1 bilhões de reais. 

Dessa forma, o benefício médio, que era de 96 
reais, passa a ser de 115 reais, mostrando, na prática, 
que a nossa Presidenta dá prioridade ao combate à 
miséria e à fome em nosso País. 

É a nossa satisfação... 

(O microfone é desligado.)

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas) – Com 
a palavra a Deputada Janete Rocha Pietá. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Cláudio Puty. (Pausa.)
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Com a palavra pela ordem o Deputado Walde-
nor Pereira.

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, 
Sras. e Srs. Deputados, queremos registrar as nossas 
congratulações com as populações de dois Municípios 
baianos que comemoram o aniversário da sua eman-
cipação político-administrativa: Iuiú, que completou 22 
anos no último dia 24 de fevereiro; e Tanque Novo, que 
fez 26 anos no último dia 25 de fevereiro.

São dois Municípios jovens, mas em pleno de-
senvolvimento econômico e político, com lideranças 
expressivas, que quero ressaltar aqui, saudando as 
suas populações por intermédio dos companheiros 
Raimundo Mela, grande Vereador de Iuiú, e Daniel 
Magalhães, Vice-Prefeito de Tanque Novo – ambos 
militantes do nosso partido, o PT. 

Iuiú possui uma população de aproximadamente 
11 mil habitantes, segundo o atual Censo do IBGE. Sua 
economia é baseada na produção de algodão. Tem a 
sua história e origem ligadas ao vizinho Município de 
Carinhanha. Seus rios formam o Vale do Iuiú, na região 
do Médio São Francisco. 

Distante 896 quilômetros da Capital do Estado, 
obteve sua emancipação político-administrativa em 
24 de fevereiro de 1989, por meio da Lei Estadual nº 
4.833, publicada no Diário Oficial em 26 de fevereiro 
do mesmo ano, quando se desmembrou do Município 
de Malhada.

Outra homenagem que queremos fazer, como 
citei antes, é dirigida a Tanque Novo, que comple-
tou 26 anos de emancipação político-administrativa. 
Registramos também nossos votos de prosperidade 
para esse importante Município baiano, relativamente 
novo, distante 766 quilômetros da Capital, Salvador. 
Foi emancipado politicamente em 1985. Hoje é uma 
referência comercial na Bahia.

Tanque Novo se destaca pelo seu forte comércio, 
com a existência de empresas atacadistas que vendem 
para diversas regiões, gerando emprego e renda. Há 
também grandes revendedores de feijão e farinha de 
mandioca. Além disso, possui uma economia infor-
mal bastante movimentada, com dezenas de fornos 
caseiros produzindo bolos (especialmente, biscoitos 
conhecidos como “chiringas”), que são revendidos em 
Municípios vizinhos.

Queremos nos congratular com todos os cida-
dãos dos dois Municípios, desejando a eles um futuro 
promissor e melhores condições de vida, certos de 
que estamos nessa direção, com os Governos de Um 
Brasil de Todos e de uma Bahia de Todos Nós.

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, saúdo 
a população de Iuiú – de forma especial, o Vereador 

Raimundo Mela, companheiro do Partido dos Trabalha-
dores, liderança inconteste daquele Município.

Cumprimento a população de Tanque Novo, na 
pessoa do seu Vice-Prefeito, companheiro Daniel Ma-
galhães, também militante do Partido dos Trabalha-
dores, liderança reconhecida e respeitada em toda a 
microrregião do Vale do Paramirim.

São, portanto, dois importantes Municípios do 
Estado da Bahia, que contam com a atuação do nosso 
mandato. Gostaria de celebrar com os companheiros 
do Partido dos Trabalhadores e com a população des-
ses Municípios as duas datas em que se comemora a 
sua emancipação política.

Iuiú é um Município produtor de algodão, locali-
zado no Vale do São Francisco, e está experimentando 
um momento especial de desenvolvimento econômico 
– o preço do algodão atualmente tem sido bastante 
compensador.

O Município de Tanque Novo, localizado na re-
gião do Vale do Paramirim, destaca-se no comércio 
atacadista, no interior do nosso Estado. 

São dois Municípios novos, mas, tendo em vis-
ta a força do seu povo, o compromisso da sua gente, 
um vem se destacando na produção agropecuária e 
o outro, no desenvolvimento comercial.

Cumprimentamos as populações desses dois 
Municípios, destacando os companheiros Raimundo 
Melo, Vereador de Iuiú, e o companheiro Daniel Ma-
galhães, Vice-Prefeito de Tanque Novo.

Muito obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra o Deputado Silas Câmara. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Celso Maldaner. (Pausa.)
Com a palavra pela ordem o Deputado Dr. Alui-

zio, pelo prazo de 3 minutos.
O SR. DR. ALUIZIO (Bloco/PV – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Exma. Sra. Presidenta, de-
mais Parlamentares, nesta tarde, quero falar sobre o 
convênio entre a Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro e a cidade de Macaé. 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro teve a 
ousadia de fazer interiorização do seu curso de Me-
dicina em Macaé. Isso fez com que aquela cidade se 
comprometesse a oferecer a estrutura, com labora-
tório de anatomia, histologia. Hoje, os acadêmicos e 
a Universidade Federal do Rio de Janeiro estão em 
verdadeiro litígio.

É preciso que essas duas instituições cheguem 
a um acordo para que os acadêmicos que lá estudam 
possam finalizar o seu curso e a universidade não te-
nha uma experiência negativa com a interiorização.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Rose de Freitas) – Concedo 
a palavra ao Deputado Rui Costa. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Edinho Bez. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Antonio Brito. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Elvino Bohn Gass. 

(Pausa.)
Com a palavra o Deputado Domingos Sávio. 

(Pausa.)
Com a palavra o Deputado Cláudio Puty. (Pausa.)
Com a palavra pela ordem o Deputado Antonio 

Brito. 
O SR. ANTONIO BRITO (Bloco/PTB – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, 
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de fazer um importan-
te registro: a presença da Presidenta Dilma Rousseff, 
hoje, no Estado da Bahia, reajustando os valores do 
Programa Bolsa Família.

Fui Secretário de Ação Social da Prefeitura de 
Salvador e sei da importância do Bolsa Família para a 
população. Hoje, 12 bilhões de reais do Governo Fe-
deral são para o programa. Isso recupera não só os 
beneficiários, mas todo o comércio local e a popula-
ção. Portanto, o programa tem de ser observado não 
só pela assistência social, mas também pela saúde 
e pela educação. Ele busca a intersetorialidade, por 
meio das políticas públicas voltadas para a área social.

Sra. Presidenta, fico feliz de a Bahia, que tem 
hoje 1,7 milhão de beneficiários do Bolsa Família – é, 
portanto, o primeiro Estado do Brasil em número de 
favorecidos pelo programa –, ter sido escolhida pelo 
Governo Federal para esse reajuste.

Congratulo-me com o Governador do Estado e 
com a Presidenta Dilma pelo esforço de implementar 
o Programa Bolsa Família no Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Cláudio Puty, 
pelo prazo de 3 minutos.

O SR. CLÁUDIO PUTY (PT – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 
Deputados, o Município de Juruti, no Estado do Pará, 
quase fronteira com o Estado do Amazonas, tem uma 
das maiores minas de bauxita do mundo – é onde a 
mineradora Alcoa desenvolve suas atividades.

No Governo anterior do Estado do Pará, esse 
Município conseguiu, pela primeira vez na história de 
uma comunidade tradicional, que um assentamento do 
INCRA recebesse direito de superficiário pela explora-
ção da bauxita a partir da organização de base. Res-
tam, ainda, problemas fundiários a serem resolvidos 
em Juruti, particularmente associados às comunida-
des de Juruti Velho, que se mobilizam e se organizam.

Na semana passada, ainda por conta dos pro-
blemas de regularização fundiária, particularmente no 
PEAEX Curumucuri, o trabalhador rural Jurandir Soa-
res Nunes foi covardemente assassinado ao sair para 
desenvolver atividades de caça e de coleta ao redor 
de sua comunidade. Jurandir foi assassinado com um 
tiro no rosto por um fazendeiro que diz ter proprieda-
de de uma área que, segundo munícipes, é grilada.

Requeiro, de público, que esta Casa se pronuncie 
sobre a urgente apuração e punição dos assassinos e 
mandantes do assassinato de Jurandir Soares Nunes e 
que as investigações que se desenvolvem na unidade 
policial de Juruti recebam atenção objetiva e concreta 
da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Pará 
e da Ouvidoria Agrária do Estado. Solicito também que 
seja determinado ao Instituto de Terras do Pará que 
coordene equipe para vistoriar a área em que ocorreu 
o assassinato e realizar todos os atos necessários para 
a retirada da pessoa conhecida como Celso Rech da 
área inserida no projeto extrativista de Curumucuri.

Sra. Presidenta, queremos que acabem os cri-
mes praticados por causa de conflito e de acesso aos 
bens naturais da Amazônia, que sejam simplesmente 
uma página virada da nossa história. Mas infelizmente 
eles continuam a ocorrer. Queremos que haja punição 
para os mandantes e que seja feita justiça na Amazô-
nia e em Juruti.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com a 
palavra, pela ordem, ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
na pessoa de V.Exa., cumprimento todas as mulheres 
pelo seu dia. Talvez o dia 8 de março não seja uma 
data muito apropriada para essa comemoração, porque 
este ano será na terça-feira de carnaval.

Cumprimento todas as mulheres, todas as apo-
sentadas, todas as pensionistas. Cumprimento minha 
mãe, que completa 86 anos este ano, minha mulher, 
minhas filhas, minhas netas.

Tenho certeza de que a homenagem que pode-
mos prestar às mulheres é muito pequena, diante de 
tudo que representam para nós.

Portanto, na pessoa da Presidente Rose de Frei-
tas, quero cumprimentar todas as mulheres.

Sras. e Srs. Deputados, aproveito a oportunidade 
para registrar a nossa luta em defesa dos aposentados 
e pensionistas. Em razão de o salário mínimo ter ficado 
em 545 reais e de não ter havido a possibilidade de 
ser votada a emenda que ampliava o valor do percen-
tual, a eles foram atribuídos apenas 6,41%, quando a 
inflação é de 6,47%.

Registro também a luta para votação da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 300, que representa 
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a grande esperança de todos os policiais da área de 
segurança pública do País; da PEC 270, que garante 
integralidade e paridade para os aposentados por in-
validez; da PEC 534, das guardas municipais; da PEC 
549, que garante carreira jurídica aos delegados de 
polícia (há uma grande expectativa); da PEC 308, que 
garante poder de polícia aos agentes penitenciários (há 
uma grande expectativa de todos eles); do Projeto de 
Lei nº 2.295, que garante as 30 horas semanais para 
o pessoal da área de saúde.

Também vamos lutar pela votação do Projeto de 
Lei nº 3.299, que garante o fim do fator previdenciário, 
um grande prejuízo para todos aqueles que se apo-
sentam por tempo de contribuição. Há uma perda de 
aproximadamente 40% para o trabalhador homem e 
de 50% para a trabalhadora mulher, que hoje quere-
mos homenagear.

Lutaremos, ainda, pela votação do Projeto de Lei 
nº 4.434, que trata da recomposição das perdas sala-
riais de aposentados e pensionistas. Daqui a pouco, 
muitos deles acabarão sucumbindo e não terão o direito 
de receber aquilo que, sem dúvida nenhuma, é uma 
perda acumulada expressiva. Por isso a nossa luta.

Espero que as centrais sindicais associem-se a 
essa luta. Todos aqueles que são aposentados foram 
trabalhadores da ativa e devem também ter a parcela de 
apoio das centrais sindicais. Aliás, elas devem somar-
-se a essa luta pela derrubada do fator previdenciário, 
que é uma verdadeira excrescência. 

Cobramos da Presidente Dilma respeito à de-
cisão do Supremo Tribunal Federal relativa àqueles 
aposentados que alcançaram o teto e que perderam 
muito dinheiro. Agora a Presidente quer cortar, mas 
não poderá fazê-lo por se tratar de decisão judicial.

Obrigado, Presidente. 
Parabéns, Deputada Rose de Freitas e todas as 

mulheres do Brasil.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Em 

nome da bancada feminina, esta Presidência agrade-
ce a V.Exa. as palavras de consideração pela luta das 
mulheres. Cumprimento V.Exa. pela menção que faz 
à sua mãe.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra o Deputado Newton Lima. (Pausa.) 

Com a palavra pela ordem o Deputado Washing-
ton Reis.

O SR. WASHINGTON REIS (PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna falar do gran-
de projeto Gol Social, na nossa querida Baixada Flu-
minense – uma parceria da PETROBRAS e do Clube 
Duque de Caxias. Ele atende a 1.300 crianças e jovens, 

preparando-os, quem sabe, para a Copa do Mundo e 
para as Olimpíadas. 

Temos desenvolvido esse trabalho com muito 
amor e carinho, porque, como sempre digo, é muito 
melhor investir 100 ou 200 reais numa criança do que 
ter de, amanhã, investir 2 mil reais num delinquente, 
em presídios ou delegacias de polícia. 

Deixo, então, registrada essa grande parceria 
para execução do projeto Gol Social – apresentei pro-
jeto de lei sobre ele. Espero que ele se expanda por 
todo o Brasil. 

Comunico também a ampliação do Estádio Romá-
rio de Souza Faria, em Duque de Caxias – tem o nome 
do nosso colega Deputado. O Estádio tem hoje 5 mil 
lugares e passará a ter 11 mil, para atender o nosso 
clube de futebol, que tem brilhado no campeonato bra-
sileiro. Este é o quarto ano em que o Duque de Caxias 
participa da Série B. Se Deus quiser, vamos ocupar 
o lugar devido, a Série A, a elite do futebol brasileiro. 

Aproveito a oportunidade, nobres colegas, para 
saudar a Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, pelos 446 
anos. É a cidade do coração do povo brasileiro, que 
receberá agora no carnaval mais de 800 mil turistas.

Para encerrar, eu não poderia deixar de citar a 
nossa escola de samba Grande Rio, que sofreu com um 
incêndio, mas está ressurgindo das cinzas. Na terça-
-feira a Grande Rio apresentará um brilhante carnaval 
na Marquês de Sapucaí, que vai alegrar o nosso povo 
e, com certeza, garantir que o turismo do Rio de Ja-
neiro continue crescendo, gerando emprego e divisas 
para o nosso Estado. 

Muito obrigado, Sra. Presidenta, colegas Depu-
tados e Deputadas.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Con-
cedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Newton 
Lima.

O SR. NEWTON LIMA (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De-
putados, assomo à tribuna para fazer o registro de dois 
eventos de que participei ontem: o primeiro, na cidade 
de Campinas, na UNICAMP; o segundo, na Faculdade 
de Direito do Largo São Francisco, da Universidade 
de São Paulo. Lá estive para discutir um tema abso-
lutamente central para todos nós, brasileiros: o Plano 
Nacional de Educação.

Inspirados na I Conferencia Nacional de Educa-
ção, realizada no ano passado, o ex-Presidente Lula e 
o atual Ministro Fernando Haddad encaminharam-nos 
o Plano Nacional de Educação. Portanto, é da nossa 
responsabilidade debater o texto do referido plano 
com a sociedade, na condição de Parlamentares. Sa-
bemos da importância da educação para a construção 
da cidadania e para a preparação do Brasil para ser 
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uma potência, com distribuição de renda e respeito 
ambiental, e da importância do papel da educação. 
Pude debatê-lo ontem, por ocasião do III Seminário de 
Educação Brasileira, realizado pelo Centro de Estudos 
Educação e Sociedade, na UNICAMP, e pelo Centro 
Acadêmico XI de Agosto, na Faculdade de Direito do 
Largo São Francisco.

Sras. e Srs. Deputados, a discussão, nesta Casa, 
do Plano Nacional de Educação ocorrerá a partir da 
instalação da Comissão Mista. Como membros da Co-
missão de Educação e Cultura, atuaremos de maneira 
determinada. A educação merece que construamos 
um Plano Nacional que permita a todos os brasileiros 
ampliar suas oportunidades e melhorar a qualidade 
da educação básica. 

Parabenizo o CEDES pela iniciativa, assim como 
o Centro Acadêmico XI de Agosto, de tradição secular 
em defesa da educação. 

Todos nós temos a responsabilidade histórica de 
construir um plano decenal, que torne o Brasil, já uma 
potência mundial, um país cada vez mais em desta-
que, com construção da cidadania, igualdade social e 
promoção da defesa do nosso meio ambiente. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 

a palavra a Sra. Deputada Luci Choinacki. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Rui Costa.
O SR. RUI COSTA (PT – BA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De-
putados, ocupo a tribuna para registrar a visita da nossa 
Presidenta da República, Dilma Rousseff, ao Estado 
da Bahia para dois importantes atos. Aproveito para 
comemorar a visita. 

O primeiro deles ocorreu pela manhã, na cidade 
de Irecê, no semiárido baiano, para anuncio do reajuste 
dos valores do Programa Bolsa Família. Mais uma vez, 
a Presidenta Dilma Rousseff reafirma seu compromis-
so com a inclusão social, em favor dos mais pobres. 

Na ocasião, S.Exa. anunciou um reajuste im-
portante de até 45% do valor aos beneficiários desse 
programa. Para o Nordeste, em especial para a Bahia, 
onde 1 milhão e 700 mil pessoas encontram-se abaixo 
da linha de pobreza e recebem recursos do Bolsa Fa-
mília, é uma notícia que deve ser comemorada, pois 
significa a recuperação da possibilidade daqueles ci-
dadãos de fazerem suas compras, suas feiras e terem 
alimento dentro de casa.

Portanto, quero registrar a visita da Presidenta 
da República ao semiárido baiano e comemorar a ex-
celente notícia.

O segundo ato ocorreu hoje à tarde, na cidade 
Salvador, nossa Capital. A Presidenta, na companhia 
do Presidente da PETROBRAS, Sr. José Sergio Ga-

brielli, anunciou um investimento de 706 milhões de 
dólares em uma unidade de regaseificação, na Baía 
de Todos os Santos.

Essa unidade, Sra. Presidenta, tem por objetivo 
regaseificar o gás que será importado em uma unidade 
em construção – a previsão é de início imediato das 
obras e conclusão até 2013, quando o poço de Manati 
entrará em produção declinante.

Portanto, a PETROBRAS se antecipa e garante 
ao Estado da Bahia a possibilidade de manter o seu 
crescimento e o seu desenvolvimento industrial, asse-
gurando energia e gás para as unidades industriais.

Quero parabenizar o Presidente da PETROBRAS, 
José Sergio Gabrielli, pelo seu excelente desempenho à 
frente da empresa e por esse importante investimento, 
que vai gerar 2 mil empregos indiretos e 800 empregos 
diretos nesse terminal de gaseificação, garantindo o 
crescimento e o desenvolvimento do Estado da Bahia. 

Muito obrigado. 
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Pela ordem, 

Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, na 
semana passada, anunciei aqui que não vou me can-
sar de falar sempre da farra das medidas provisórias 
e da forma como os Relatores tratam o Plenário da 
Câmara dos Deputados. É óbvio que não apenas os 
Relatores são culpados, porque algumas vezes eles 
recebem o texto minutos antes. 

Essa questão é extremamente grave, a meu ver. 
A Medida Provisória nº 507 foi editada no calor da cam-
panha eleitoral do ano passado, exatamente para dar 
resposta à população, ou seja, para dizer que o Gover-
no do PT não era fascista e não ficava bisbilhotando 
a vida fiscal dos opositores, como foi o caso. Então, 
essa MP não deveria ter sido editada. E mais: a meu 
ver, se há algumas questões que realmente devem ser 
levantadas, precisamos de tempo para discuti-las. Isso 
significa podermos, inclusive, substituir essa medida 
provisória por um projeto de lei, já que não conhece-
mos o teor do parecer do Relator, que, se não me falha 
a memória, é o Deputado Fernando Ferro. 

Como vamos discutir um parecer que será lido às 
18 horas? Daqui a 1 hora a sessão será encerrada, e 
não temos sequer conhecimento do que o ilustre De-
putado traz no seu parecer. Isso é um absurdo! V.Exa., 
como Vice-Presidenta da Casa, não pode permitir que 
esse tipo de coisa aconteça.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – V.Exa. 
não deixa de ter razão, mas estou atendendo um pleito 
do Relator. Espero que os Srs. Líderes se reúnam e 
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digam que o tempo concedido é por demais extenso. 
V.Exas. podem dirigir um requerimento à Mesa, perfei-
tamente. O que eu não posso fazer é solicitar ao Rela-
tor que venha abruptamente ao plenário ler o relatório 
que ele considerar adequado.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Mesmo porque 
ele não tem relatório. 

Essas questões sobre auditor fiscal, seja do Ban-
co Central, seja da Receita Federal, dizem respeito a 
carreiras típicas de Estado. Devemos ter em mente que 
essas carreiras, independentemente do Governo de 
plantão, estão aí para servir ao Estado brasileiro e não 
a qualquer Governo. Por isso a questão é grave e séria. 

Portanto, precisamos dar um basta a esse tipo 
de coisa, porque o Governo e até nós mesmos não 
estamos nos dando o respeito. Essa é a verdade. É por 
isso que essas coisas continuam acontecendo aqui.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Para contraditar, sua-
vemente...

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – A Mesa, por meio de V.Exa., 
decidiu corretamente. O Relator pediu um tempo. S.Exa. 
poderia até pedir o adiamento por um dia, mas ele pe-
diu um tempo, porque ouviu no plenário comentários 
que considerou úteis à formação da sua convicção.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Acredito que 
V.Exa. já conheça o teor do parecer.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Pauderney Avelino, peço-lhe que ouçamos o 
Deputado Miro Teixeira.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Se S.Exa. está 
defendendo-o, já deve conhecer o parecer; nós, não.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nós 
ouvimos V.Exa., que tem conhecimento da Casa. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – O Deputado Fernando 
Ferro ouviu aqui a opinião de diversos companheiros. 
Eu mesmo, acompanhado do Deputado João Dado, 
fui conversar com o Líder Cândido Vaccarezza sobre a 
Emenda nº 5 – estava lá o Deputado Fernando Ferro. 

Há conversas neste corredor, que, aliás, está 
grande demais – eu gostava quando era mais estreito 
e nós conversávamos mais. 

Diante do que ouviu, o Deputado Fernando Ferro 
pediu alguns minutos para reconsiderar algo – vamos 
saber o que é depois que S.Exa. chegar. Foi o que 
S.Exa. disse da tribuna. Como S.Exa. é Relator, a Mesa 
não poderia fazer outra coisa a não ser continuar com 
a sessão, dando a palavra aos que estavam inscritos. 

Em relação às medidas provisórias, também es-
tou de acordo. O Congresso Nacional não instala as 
Comissões sequer para exame da admissibilidade, 

da relevância e da urgência. Defendo as prerrogativas 
parlamentares. Pode ser que os partidos somados fa-
çam esta exigência à Mesa: que se reúna e instale a 
Comissão Mista para avaliar a admissibilidade de cada 
medida provisória. 

Não podemos reclamar contra a edição de me-
dida provisória, porque não exercemos nossa própria 
prerrogativa de examinar a relevância e a urgência 
da matéria.

Portanto, acho que a Mesa não tem uma ques-
tão de ordem a decidir. Mas, no caso de querer decidir 
sobre o que discorreu o Deputado Pauderney Avelino, 
peço que seja levada em consideração a minha con-
tradita, uma das razões para o Relator pedir tempo.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Silvio Costa.

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, sei 
que V.Exa. é muito paciente e educada, mas, aqui para 
nós, acho que para tudo há um limite. São 18 horas, 
o painel registra a presença de 382 Parlamentares, 
mas não iniciamos a Ordem do Dia. Creio que V.Exa. 
deveria começá-la, até para o debate. Tudo bem, o De-
putado Fernando Ferro não leu o parecer e vai passar 
mais 1 hora lendo-o, os Líderes não se entenderem 
em absolutamente nada, mas esta Casa tem o direito 
de debater. 

Portanto, peço a V.Exa. que inicie a Ordem do Dia, 
sem que ninguém vote nada. Vamos debater a Medida 
Provisória nº 507, até porque entendo que nela há um 
jogo de interesses pesado. É importante começarmos 
a debatê-la. Daqui a pouco esta Casa terá um bocado 
de doentes. Os Líderes passarão a receita, e nós va-
mos só tomar o remédio. Não pode ser assim.

Quero fazer um apelo, com toda educação. V.Exa. 
não estará atropelando o Presidente, não estará sen-
do mal-educada com S.Exa. Por favor, abra o debate. 
Só isso.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Silvio Costa, não sei se V.Exa. percebeu, mas 
nós já iniciamos a Ordem do Dia. 

O SR. SILVIO COSTA – Ela não foi iniciada, pelo 
que sei. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Nós 
já iniciamos a Ordem do Dia, Deputado. V.Exa. sabe...

O SR. SILVIO COSTA – Então, desculpe-me. Eu 
retiro tudo que disse. 

Se V.Exa. iniciou a Ordem do Dia, parece-me que 
há algum equívoco, porque nesse período da sessão 
devemos discutir matéria constante da pauta. V.Exa. 
está concedendo a palavra. Temos de discutir a Medida 
Provisória nº 507, mas há Parlamentar falando sobre o 
Amazonas. Na Ordem do Dia temos de falar do tema do 
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dia. Eu não estou vendo ninguém se pronunciar sobre 
o assunto, exceto os Deputados Pauderney Avelino e 
Miro Teixeira, que levantaram o debate do dia.

É a primeira vez que vi a Ordem do Dia sem Or-
dem do Dia.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-
putado Silvio Costa, V.Exa. disse que retirou todas os 
comentários que fez, mas quero que seja retirado es-
pecialmente um pedacinho da sua fala.

Não é a primeira vez que um Deputado vem a 
este microfone ou a qualquer outro falar do meu receio 
em relação ao Presidente da Casa. Estou ouvindo isso 
educadamente e, como V.Exa. disse, pacientemente. 
Mas quero dizer que não tenho nenhum receio de 
exercer a Vice-Presidência.

Neste momento, estou atendendo ao apelo do 
Sr. Relator. V.Exa. deveria ter ouvido isso. Eu o cha-
mei para oferecer parecer em plenário, mas S.Exa. foi 
ao microfone e pediu um prazo. Eu concedi o prazo.

Os Deputados, ao contrário do que V.Exa. disse 
– isso é muito comum na Casa –, durante o processo 
de votação, falam sobre Amazônia, carnaval, futebol, 
etc. Nunca foi diferente.

Estou nesta Casa há 24 anos e posso dizer a 
V.Exa. que, se tivesse um pouquinho mais de cari-
nho... Eu vou ter as minhas dificuldades, mas jamais 
perderei a autoridade.

O SR. SILVIO COSTA – Sra. Presidenta, V.Exa. 
entendeu errado. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Então, 
se entendi errado, sou eu que peço desculpas a V.Exa.

O SR. SILVIO COSTA – Primeiro, V.Exa. é uma 
Deputada bastante competente. Segundo, estou dizen-
do o contrário, que V.Exa. está sendo muito paciente. 
V.Exa. é uma Deputada que honra esta Casa. Jamais 
eu seria injusto. O que não pode acontecer é estarmos 
aqui há 3 horas e não começar a Ordem do Dia. Eu 
não sabia que ela havia começado. Longe de mim fazer 
qualquer crítica a V.Exa. Só vou criticá-la quando achar 
que V.Exa. merece a crítica. Mas V.Exa. não a merece. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Muito 
obrigada a V.Exa., Deputado Silvio Costa.

O SR. CHICO ALENCAR – Sra. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, 
faço esta questão de ordem com base no art. 95 do 
Regimento Interno. 

A matéria começou a ser discutida, sim, por volta 
das 16 horas, a partir, inclusive, de um requerimento de 
retirada de pauta que o PSOL apresentou. O § 2º do 

art. 82 do Regimento Interno diz que, havendo quorum 
e matéria para deliberação, devemos iniciar a votação.

A título de contribuição, peço-lhe – V.Exa. falou 
dos 5 minutos que o Relatou pediu, mas, de fato, o 
tempo se alonga – que contribua até com o Relator e 
me conceda a inscrição como Líder, para falar agora. 
Acho que, no máximo em 5 minutos, isso tem de ser 
resolvido. Já é tempo. Aliás, tudo isso confirma que o 
pedido de adiamento de prazo do PSOL tinha muita 
procedência. 

A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Aten-
dendo a V.Exa., o Relator acaba de adentrar o plenário.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
te, quero fazer um registro extremamente importante. 
V.Exa. cumpriu o que estabelece o Regimento Interno. 
O Relator pediu um prazo, V.Exa. o concedeu. É praxe 
nesta Casa, quando se aguarda o tempo do Relator, dar 
oportunidade aos Parlamentares de se manifestarem. 

Lamento que quem tenha feito a manifestação 
não tenha entendido a postura de V.Exa. O Relator só 
pediu prazo para tentar costurar um acordo e fazer o 
relatório possível. Portanto, nada a criticar. 

Cumprimento V.Exa. pela atitude tomada.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – De-

putado Chico Alencar, V.Exa. pediu a palavra como Lí-
der, pelo PSOL? Gostaria de falar antes do Deputado 
Fernando Ferro? (Pausa.) V.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Não vou dizer “quem 
com ferro fere com ferro será ferido”. Portanto, como 
S.Exa. fez 5 minutos de 50 minutos, eu que tenho 4 
minutos vou falar 40 minutos? Não farei isso, nem se-
ria admissível.

Sra. Presidente, quero apenas manifestar a po-
sição inicial do PSOL sobre a reforma política, tema 
quase mágico, panaceia universal, sempre pronunciado 
em início de Legislatura. E aproveito para registrar al-
guns pontos para reflexão sobre esse tema nos Anais 
da Casa – 10 páginas. 

Para nós, uma reforma política substantiva tem 
que ter objetivo claro. Então, devemos discutir aqui, 
inclusive na Comissão Especial, para a qual espero 
todo o zelo dos partidos na indicação de seus repre-
sentantes, a fim de que um sistema que favorece a 
corrupção e os desmandos não se perpetue. Mas, 
para nós, o fundamental é aproximar a sociedade da 
institucionalidade política da qual anda distante, da 
qual só se aproxima de 4 em 4 anos.

Em segundo lugar, inclusive para atingir esse 
objetivo maior e fazer com que as maiorias sociais 
possam ter expressão política de acordo com seu ta-
manho e com seus interesses organizados, estrutura-
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dos, é fundamental que os partidos políticos também 
se fortaleçam.

A reforma política é uma janela não de oportu-
nismos, de infidelidades e de pragmatismos, mas de 
oportunidades para que possamos discutir como forta-
lecer os partidos, como retirar do processo eleitoral a 
crescente predominância do poder econômico. Todos 
os que estão aqui sabem como é difícil se eleger sem 
recursos, e recursos vultosos.

É preciso também avançar para que se vote não 
em milhares de candidatos individuais por eventuais 
valores, características, atratividades que eles possam 
representar, mas, sim, como acontece em muitos pa-
íses do mundo, em propostas, em ideias, em conteú-
dos, em projetos de sociedade, em projetos, no nosso 
caso, para o Brasil.

É preciso também recuperar a ideia da fidelida-
de partidária, não só para quem está na base ou para 
quem é um Parlamentar entre muitos de uma legenda, 
mas também para as cúpulas que volta e meia fazem 
uma traição ao programa do partido.

No Brasil, a palavra socialista – que, aliás, consta 
também do nome da minha pequena sigla, com voca-
ção de grandeza, que o PSOL pretende ser, pratica 
para ser – abriga capitalistas, milionários, e o próprio 
ideário socialista em crise no mundo é esquecido.

Muitos que se dizem trabalhistas não defendem 
rigorosamente o interesse da classe trabalhadora. Mui-
tos sindicatos acabam atrelados à institucionalidade 
oficial, ao aparelho de Estado. 

Tudo isso tem a ver com a reforma política que 
devemos buscar, a fim de que ela não seja, como acon-
tece corriqueiramente, mais uma mudança de regras 
eleitorais. É difícil no Brasil você ter duas eleições se-
guidas com as mesmas regras eleitorais. Proíbe-se 
o bottom, permite-se o bottom; proíbe-se o outdoor, 
aceita-se o outdoor, e assim por diante.

Não a filigrana, mas o essencial, a estrutura polí-
tica mais profunda, a representação igualitária do povo, 
o conteúdo doutrinário dos partidos, em especial o 
acesso do povo à vida política, que pelo sistema atual 
está sendo crescentemente vedado – política é coisa 
para quem é rico ou obtém muito dinheiro –, precisa 
ser discutido, junto com a coincidência das eleições, o 
voto voluntário ou obrigatório, o próprio papel do Se-
nado, que tantas vezes é apenas um aglomerado de 
velhos oligarcas ou algo que repete a função da Câ-
mara, a representação Federativa e a dos Estados. O 
equilíbrio que o Senado deve expressar muitas vezes 
é esquecido.

Portanto, a posição do PSOL nesses pontos vai 
ser aguerrida, sobretudo com o chamamento da popu-

lação para que se interesse por esses sistemas, que 
têm de ser traduzidos numa linguagem compreensiva.

Queremos não só participar da Comissão Es-
pecial, mas também apoiar a Frente Parlamentar da 
Reforma Política com Participação Popular. Sem esse 
interesse e essa força da sociedade nessa matéria, a 
exemplo do que aconteceu com a ampliação da lei das 
inelegibilidades, a chamada Lei da Ficha Limpa, nós 
não chegaremos a bom lugar. 

A contribuição do PSOL visa a alargar os espa-
ços para o debate da reforma política.

Neste quadro de cartas embaralhadas, ideologia 
dominante da “desideologização” e despolitização da 
política, a imagem pública do PSOL – partido ainda 
em processo de construção, é a de um grupamento 
marcado pela nitidez programática, qualidade rara no 
atual momento político. Distinção não almejada que 
é, a um só tempo, patrimônio a ser preservado e res-
ponsabilidade acrescida. Há um leque de temas sobre 
os quais o sistema partidário, por conta de injunções 
concretas da ordem dominante, não pode ir além da 
retórica. Ao longo dos últimos anos, tal limitação ficou 
por demais clara nas questões relacionadas ao res-
gate da ética na política. É o mesmo pântano onde 
se encalacra a reforma política. No discurso, tudo joia 
rara; na prática, poucos revelam condições de tomar 
iniciativas concretas.

As demandas por mudança sistêmica e os ins-
trumentos capazes de garanti-la nascem nos confli-
tos, nas ruas, nos movimentos e no ativismo cidadão. 
Nenhuma mudança, no entanto, realiza-se apenas na 
chamada sociedade civil. Pressupõe, para se comple-
tar, a existência de instituições políticas permeáveis ao 
dinamismo que vem da base e capazes de suportar a 
transformação das maiorias sociais em maiorias polí-
ticas. Essa é a razão pela qual o PSOL – ainda mais 
nos termos que singularizam o atual momento, vai 
se empenhar pela reforma política com participação 
popular, sem o que ela será mero rearranjo da domi-
nação das elites.

Em primeiro lugar, é bom salientar que a reforma 
política não deve ser tratada como panaceia universal. 
Por si só, ela não resolve nenhum dos nossos grandes 
problemas. Ao mesmo tempo, os conflitos relacionados 
a qualquer um dos nossos grandes problemas reme-
tem, de alguma forma, para a necessidade da reforma 
política. É patente, e quase consensual, a existência 
de uma crise crônica na representação política. Uma 
crise que é expressão do desacerto estrutural de uma 
sociedade marcada pela exclusão e pela violência de 
um padrão brutal de desigualdade. É como tal, articu-
lada com outras dimensões da luta social, que adquire 
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sentido e concretude a bandeira da reforma política 
para um partido como o PSOL.

O tema da reforma não sai da pauta do Parla-
mento. Ao mesmo tempo, sempre que entra na pauta 
efetiva de votação, a proposta é derrotada e readqui-
re a consistência dos fantasmas. Retorna sempre, e a 
cada nova aparição reproduz o mesmo ciclo vicioso. 
A reforma não sai, mas nunca se disputam duas elei-
ções sob a mesma norma legal. Para contemplar o 
curto prazo dos interesses dominantes, os surtos de 
casuísmo também são recorrentes, fato que agrava a 
crise da representação e recoloca na pauta o velho 
tema: a necessidade imperiosa de uma reforma política. 

Aparentemente, todos são a favor. Todos decla-
ram lutar por ela, mas a reforma sempre empaca. A 
razão do paradoxo é simples. Na representação con-
gressual – a chamada “classe política” –, quem reúne 
forças para patrocinar a mudança, uma força adquirida 
por intermédio das regras em curso, não tem interesse 
em mudar. E quem tem interesse não reúne forças. A 
cidadania, desencantada com a política, só se ocupa 
do tema no calor das disputas eleitorais, ocasião em 
que se espanta com as aberrações de uma legislação 
deformada a golpes de casuísmo continuado. 

Daí por que o tema vira arroz de festa em campa-
nha eleitoral, quando todos prometem prioridade para 
o assunto. Passado tal momento, a ideia de reforma 
hiberna. Não faltam propostas. Existem, engavetadas 
nas Comissões e nas Mesas das duas Casas do Par-
lamento brasileiro, projetos que envolvem quase todos 
os pontos da reforma. E boa parte nem depende de 
emenda constitucional e pode ser aprovada por maio-
ria simples. A coisa não ata nem desata por conta de 
dificuldades políticas acumuladas desde os debates 
travados na Assembleia Constituinte e que só fizeram 
se agravar com a chegada do PT ao Governo Federal 
em 2002. 

Destacado pensador e militante político do nos-
so partido, o sociólogo Léo Lince relembra aspectos 
importantes da questão: 

“A reforma política é tarefa que só se re-
aliza a partir de um projeto articulado, capaz 
de englobar as várias dimensões da propos-
ta. Por outro lado, a história registra ser muito 
difícil, fora dos momentos de grandes ruptu-
ras, aprovar em bloco uma reforma política. A 
constatação desta disjuntiva, ao invés de di-
luir, só faz acentuar a necessidade do projeto 
global. Até para definir os pontos prioritários, 
ou o sentido geral de cada mudança parcial 
proposta, a visão de conjunto é fundamental. 
Qual reforma pela qual se luta? O conteúdo 
concreto da mudança proposta só se define 

no projeto global, indispensável para imprimir 
consistência no debate que, por ora, gira em 
falso como biruta de aeroporto. Todos são a 
favor não se sabe do quê.

Em nossa história recente, no auge da 
resistência democrática ao autoritarismo militar, 
nos debates da Constituinte e na conjuntura 
que a ela se seguiu, a política brasileira co-
nheceu um rico debate sobre o tema em pau-
ta. Dois grandes projetos globais polarizavam, 
naquele período, as discussões, e emulavam 
a infinidade de propostas parciais que ainda 
hoje tramitam nos escaninhos do parlamento. 
Havia, no confronto, nitidez programática. De 
ambos os lados, titulares qualificados escre-
viam artigos, elaboravam propostas, estimu-
lavam o debate cidadão.

De um lado, o projeto liberal-conservador, 
cuja melhor súmula é o relatório aprovado em 
comissão especial do Senado em 1988, de au-
toria do Senador Sérgio Machado, do PSDB 
– CE. Capitaneado pelos tucanos, definia com 
clareza o seu objetivo essencial: a busca de 
uma engenharia política voltada para garantir 
um tipo bem definido de governabilidade. Para 
tanto preconizava: voto distrital misto, cláusula 
de barreira, voto facultativo, manutenção das 
competências extrafederativas do Senado, 
entre outras coisas.

De outro lado, o projeto capitaneado pela 
bancada do PT. Como se sabe, até chegar ao 
governo central, o PT foi portador de um proje-
to de contraponto radical ao conservadorismo 
econômico e político. Aliás, o partido foi alça-
do à condição de titular da principal alavanca 
do poder político montado na promessa de 
mudar o modelo econômico e de inaugurar 
uma nova ‘gramática do poder’. Sua proposta 
de reforma, voltada para a ampliação dos es-
paços da cidadania na política, preconizava: 
sistema proporcional com lista fechada, ine-
xistência de cláusula de barreira, voto obriga-
tório, financiamento público de campanhas, 
entre outras coisas. 

Com a troca de comando na principal 
alavanca do poder institucional, a lógica do 
poder estabelecido tomou conta do PT – e o 
debate sobre a reforma política adquiriu feição 
nova. Os projetos globais que antes disputavam 
a hegemonia no emaranhado das propostas 
que tramitam no Congresso Nacional perde-
ram nitidez, entraram no compasso de espera. 
No governo, o petismo se passou para o outro 
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lado do balcão. Os tucanos por sua vez, de-
salojados da primazia na defesa dos interes-
ses conservadores, tanto na macroeconomia 
como na micro-política, também se afastaram 
da nitidez anterior.

A encalacrada que aprisiona a reforma 
política decorre de tal quadro. O desencanto 
do cidadão com a política, o ceticismo e o con-
formismo entre muitos daqueles que, na aca-
demia, estudam o tema, o isolamento momen-
tâneo das estruturas intermediárias (tipo OAB, 
AMB, CNBB e outras) que buscam recolocar 
o debate nos trilhos da participação cidadã, 
são dificuldades próprias do momento atual. 
Enfrentar tais dificuldades pressupõe a rea-
presentação de um projeto que defina pontos 
concretos e o sentido geral de uma proposta 
de reforma política digna deste nome”. 

Em defesa do voto proporcional.
Os procedimentos que traduzem o voto do eleitor 

em cadeiras no Parlamento e postos no Executivo, ou 
seja, em poder real, ocupam, não por acaso, um lugar 
central em qualquer debate sobre reformulação da legis-
lação eleitoral, com destaque especial para a definição 
do tipo de voto. Nesse particular, existe sempre uma 
disputa surda entre os que advogam uma engenharia 
eleitoral que privilegia a obtenção da governabilidade, 
que é o princípio do sistema do voto distrital ou majo-
ritário, e os defensores do voto proporcional, que se 
define pela primazia da representação.

Tal confronto nunca se apresenta de forma aber-
ta, mas está presente, no mais das vezes, dissimulado 
na miríade de questões efetivamente relacionadas ao 
tema. Aliás, é bom salientar que não existem no mun-
do dois países que tenham o mesmo sistema eleito-
ral. No entanto, cada arranjo particular desta imensa 
diversidade está atravessado pela prevalência de um 
destes dois tipos de representação: a majoritária ou 
a proporcional.

Em geral, a proposta conservadora, que aspira 
consolidar o já dominante, busca o aumento da “efi-
ciência governamental” à custa da redução da repre-
sentatividade. E assim tem sido, também, na história 
brasileira recente. O mote é o mesmo desde, pelo me-
nos, a Comissão Afonso Arinos, que antecedeu o pro-
cesso constituinte, passando por proposta de autoria 
do então Deputado José Serra e do famoso relatório 
do Senador tucano Sérgio Machado. Aliás, muito bem 
definido pelo último no relatório em pauta: “governabi-
lidade, portanto, é o que importa neste debate sobre 
reforma política e partidária. Se estamos começando 
um processo de mudanças econômicas e sociais, por 
meio da estabilidade da moeda, da modernização do 

Estado e da abertura para o mercado mundial, deve-
mos avançar também em nossa estrutura política”.

Os que advogam o princípio da governabilidade, 
por suposto, não descuram da representação, mas ado-
tam para ela uma visão controladora e aspiram bloquear 
as formas de cidadania não controladas diretamente 
pelo Estado. Eles temem o alargamento dos espaços 
de participação política e, a partir dos interesses esta-
belecidos como dominantes, buscam travar o processo 
de transformação das maiorias sociais em maiorias 
políticas. Por outro lado, os que advogam o princípio 
da representação não devem descurar da governabi-
lidade, mas precisam situá-la no contexto mais amplo, 
não como sinônimo de capacidade estatal de gover-
nar, mas como esforço de adequação das estruturas 
institucionais ao dinamismo dos movimentos sociais.

Quem defende a democracia participativa, a pre-
sença plena da cidadania no processo político, o plu-
ralismo da livre manifestação das diferenças, em um 
país de dimensões continentais e marcado por tantas 
desigualdades sociais e regionais como é o nosso, 
deve cerrar fileiras em defesa do voto proporcional.

É necessário, entretanto, corrigir distorções para 
garantir a proporcionalidade do voto, pois ele se define 
pela busca da equidade na relação entre os votos re-
cebidos e as cadeiras conquistadas. Nele, um partido 
que receba 10% dos votos deverá ocupar 10% das 
cadeiras no Parlamento. Ou seja, a representação par-
lamentar deve espelhar, o mais fielmente possível, a 
composição política do eleitorado. Ao contrário do voto 
distrital, que premia o eleito no distrito e esteriliza os 
demais votos, ele assegura a presença plural de todas 
as correntes políticas organizadas na constituição da 
representação política.

Sem dúvida, é o sistema mais adequado para 
incorporar o povo no processo político e instituciona-
lizar normas democráticas de competição eleitoral. 
Para que o voto proporcional possa cumprir sua fun-
ção, o primeiro passo é reconhecer e propor formas 
de superação das profundas distorções que fragilizam 
e desqualificam a sua feição atual.

A distorção mais perversa do voto proporcional 
no Brasil é a distribuição desigual das cadeiras entre 
os Estados da Federação. Como os distritos eleitorais, 
em nossa legislação, são os Estados, com população 
e eleitorado extremamente desiguais, o que resulta 
em voto com peso distinto dependendo da região. 
Exemplo: o voto em Roraima vale 15,2 vezes mais do 
que o voto em São Paulo. E, dado que a força eleitoral 
relativa dos partidos se distribui de maneira desigual 
entre as diferentes regiões, tal fato desequilibra a pro-
porcionalidade da representação no Parlamento, em 
geral prejudicando os centros mais populosos.
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Essa distorção não decorre da natureza do sis-
tema proporcional. Pelo contrário, agride a sua base 
essencial, pois viola o princípio da igualdade do voto, 
além de distorcer a distribuição dos postos legislati-
vos entre os Estados da Federação. Na origem desta 
distorção está a norma constitucional (§ 1º do art. 45 
da Constituição) que definiu o número mínimo (8) e 
o número máximo (70) de cadeiras para os Estados 
no Congresso Nacional. A defesa do voto proporcio-
nal passa pela adoção de fórmulas que corrijam tal 
distorção, decorrente da magnitude diferenciada do 
distrito eleitoral.

Conservando as Unidades da Federação como 
distritos eleitorais e o tamanho absoluto do Congresso 
(513 deputados), o problema pode ser atacado com 
a redução do número mínimo e aumento do máximo, 
redistribuindo as cadeiras. Há, no entanto, limites para 
a redução do mínimo. No caso de alguns Estados me-
nos populosos, que pela regra proporcional rigorosa só 
poderiam eleger um Parlamentar, a mudança resultaria 
em paradoxo: a eleição em tal distrito seria majoritária.

A solução para o problema não é simples, mas 
existe no debate político e acadêmico um farto esto-
que de sugestões. Alguns exemplos: estabelecer um 
colégio eleitoral nacional único para a eleição da Câ-
mara dos Deputados; manter os distritos eleitorais es-
taduais, mas com quociente nacional único para efeito 
de distribuição das cadeiras entre os partidos; fazer 
uma redistritalização geral ou alguma redistritalização 
localizada, juntando Estados vizinhos de eleitorado 
rarefeito; reduzir o número mínimo para um patamar 
aceitável e localizar a sub-representação apenas no 
maior distrito (São Paulo), que ainda assim aumenta-
ria sua representação. Em qualquer caso, a mudança 
deve perseguir o mesmo valor para o voto do cidadão, 
esteja ele em qualquer ponto do território nacional, e 
garantir ao eleito a condição de representante do povo 
brasileiro e não a de despachante distrital.

A lista partidária preordenada e flexível.
Existe largo consenso entre os estudiosos: o me-

canismo da “lista fechada” é o formato mais adequado 
ao sistema do voto proporcional. Nele, os partidos apre-
sentam a lista dos seus candidatos antes das eleições, 
cabendo ao eleitor apenas votar na legenda. O eleitor 
vota no partido, que hierarquiza e ordena a lista dos 
candidatos. O foco da escolha do eleitor se desloca da 
pessoa do candidato para os programas partidários.

O efeito dominó provocado por esta alteração 
substancial se propaga pelo conjunto do sistema elei-
toral: simplifica a apuração, desaparece a competição 
entre os candidatos da mesma agremiação, fortalece 
o sistema partidário, amplia a força e a responsabili-
dade dos partidos na seleção da lista de candidatos.

O perfil da campanha eleitoral também sofre o 
impacto radical da mudança. Ao invés de escolher 
entre milhares de candidatos individuais, o eleitorado 
escolherá entre dezenas de programas partidários. 
Além de estimular uma maior nitidez programática na 
disputa, é o mecanismo mais adequado para a obten-
ção da proporcionalidade na transformação de votos 
em cadeiras no Parlamento.

No entanto, dois argumentos fortes se contrapõem 
à adoção do sistema das listas fechadas. Um deles é 
o peso que passariam a ter as burocracias partidárias 
no ordenamento das listas, fato que leva ao receio, 
justificado, da cristalização ainda maior do domínio 
oligárquico sobre os partidos. O outro é a tradição do 
eleitorado brasileiro, que não faz fé em partido e pre-
fere votar na pessoa do candidato. A primeira objeção 
pode ser atenuada com uma regulamentação que de-
termine a realização de eleições primárias para o or-
denamento das listas. A segunda é mais complicada 
do ponto de vista político e talvez recomende a adoção 
de alternativa que, produzindo alterações substantivas 
no processo, não retire do eleitor a possibilidade de 
interferir na ordem da lista. 

Há a proposta, por exemplo, do sistema de “lista 
flexível”, segundo a qual o partido estabelece a ordem 
dos candidatos, mas é dada ao eleitor a oportunidade 
de votar em um determinado nome da lista. O modelo 
adotado na Bélgica é assim. A embocadura da campa-
nha segue o mesmo perfil da “lista fechada”. Mas, como 
acontece entre nós, o eleitor ao votar pode escolher 
um candidato ou votar na legenda, que no caso será 
uma lista ordenada pelo partido. Para se saber quem 
foi eleito, divide-se o número de votos conseguidos 
pelo número de cadeiras conquistadas pelo partido, 
obtendo um quociente interno. Todos os candidatos 
que superarem este número, independentemente do 
lugar ocupado na lista partidária, estarão eleitos e, na 
sequência, vale a ordem da lista até completar o nú-
mero de cadeiras obtido.

O modelo belga de lista flexível tem a vantagem 
de não agredir a tradição do eleitor brasileiro, que con-
tinuará podendo votar no candidato ou na legenda, ao 
mesmo tempo em que altera profundamente os termos 
da disputa: campanhas centradas na disputa entre 
partidos e cultura do voto se deslocando da lealdade 
pessoal para o compromisso com valores, ideias e 
projetos partidários.

O financiamento público exclusivo de campanha.
O formato atual de financiamento das campa-

nhas eleitorais é um fator incontrolável de corrupção. 
Além de atropelar a ética, esse tipo de financiamento é 
uma fonte de aberrações que colocam as eleições no 
Brasil entre as mais caras do mundo. Além de caras, 
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as campanhas se organizam de tal forma que torna 
impossível a fiscalização efetiva sobre elas. 

Os dados sobre financiamento de campanha 
são um mistério profundo. A ferocidade da competi-
ção entre milhares de candidaturas individuais, que 
arrecadam e gastam fora de qualquer controle, criam 
um quadro caótico. A Justiça Eleitoral só acompanha 
e mal fiscaliza os gastos declarados. Do “caixa dois”, 
os famosos “recursos não contabilizados” (uma pálida 
expressão na política da sonegação fiscal que grassa 
na vida econômica das empresas que contribuem), só 
se sabe quando estouram os escândalos.

A combinação entre a lista não ordenada com o 
financiamento privado estimula a competição individual 
entre os candidatos e inviabiliza o controle coletivo so-
bre os gastos de campanha, pano de fundo para uma 
fieira interminável de escândalos. São pouquíssimos 
os países que permitem aos candidatos arrecadar e 
despender fundos de campanha, na maioria dos casos 
uma competência exclusiva das organizações partidá-
rias. Aqui é a regra. Partidos fracos e sem programa 
nítido, os candidatos montam máquinas pessoais vol-
tadas para a distribuição de bens, compra de votos e 
formação de clientela.

Os dados sobre os financiadores de campanha, 
precários, pois se limitam aos gastos declarados, re-
velam que no Brasil, mais do que em qualquer outro 
país do mundo, há um peso desmedido das fontes em-
presariais. A contribuição cidadã, de pessoas físicas, é 
diminuta. Um pequeno número de grandes empresas 
domina o mercado de financiamento de campanha, 
particularmente, o setor financeiro, as grandes em-
preiteiras da construção, a indústria pesada e, mais 
recentemente, os novos barões do setor privatizado.

Tal formato de financiamento perpetua o status 
quo, estreita os vínculos entre as máquinas eleitorais e 
os interesses empresariais das grandes corporações, 
criando obstáculos intransponíveis para que novos 
valores e interesses sociais conquistem espaço nas 
instituições representativas. As últimas eleições con-
firmam: campanhas cada vez mais caras, formação 
escancarada de bancadas das grandes corporações, 
espaço menor para os candidatos de opinião. Ademais, 
por trás de cada obra superfaturada haverá sempre um 
tesoureiro de campanha: expressão concreta do finan-
ciamento privado como fator incontrolável de corrupção. 

Por conta de tal quadro, a proposta de financia-
mento público de campanha ocupa um lugar central na 
luta por reforma política. Para garantir a independên-
cia e a viabilidade dos candidatos e dos eleitos ante o 
poder econômico, além de salvaguardar o principio da 
igualdade na disputa, o financiamento publico precisa 
ser exclusivo, com pesadas punições para quem violá-

-lo. Para funcionar de maneira justa, é necessário que 
se estabeleça um teto de gastos para cada cargo em 
disputa, além da montagem de um rigoroso aparato 
de fiscalização sobre o uso do fundo público eleitoral. 
O direito de voto assegurado de maneira igualitária ao 
cidadão requer que o direito de “ser votado” não sofra 
a interferência indevida do poder econômico. Esse é 
o sentido maior da luta em defesa do financiamento 
público.

O voto obrigatório.
Existe um mal-estar no senso comum em re-

lação ao voto obrigatório. Toda obrigação incomoda. 
Este fato, indiscutível, favorece os defensores do voto 
facultativo, que ademais apresentam sua proposta 
como fator de desmonte da praga dos currais eleitorais. 
Falso. Na República Velha, o voto era facultativo e os 
currais proliferavam. O voto obrigatório foi implantado 
na década de 30, e os curais continuam a operar até 
hoje. Ou seja, sendo obrigatório ou facultativo, o voto 
pode se tornar mercadoria: a coerção que encurrala 
eleitores é de outra natureza.

A desmoralização da política em geral e a des-
crença no voto como instrumento efetivo de mudança, 
elementos que favorecem a cristalização do poder de 
quem já está por cima, também joga água no moinho 
dos que defendem o voto facultativo, apresentado como 
uma vitória da liberdade individual. Desobrigado de 
votar, o indivíduo fica mais “livre” ao deixar de “perder” 
aquele pedaço do dia em que, de 2 em 2 anos, com-
parece na sessão eleitoral. Falsa conquista e perigoso 
conceito de liberdade individual, que compromete a re-
alização do princípio republicano da soberania popular.

O voto, além de um direito duramente conquis-
tado, deve ser considerado um dever cívico, sem o 
exercício do qual aquele direito se descaracteriza ou 
se perde, afinal, liberdade e democracia são fins e não 
apenas meios. Quem vive numa comunidade política 
não pode estar desobrigado de opinar sobre os seus 
rumos. Nada contra a desobediência civil, recurso le-
gítimo para o protesto cidadão que, no caso eleitoral, 
pode se expressar no voto nulo (cuja tecla deveria 
constar na máquina de votar).

A questão, no caso, é outra. Com o voto facultativo, 
o direito de votar e o de não votar ficam inscritos, em 
pé de igualdade, no corpo legal. Uma parte do eleito-
rado deixará voluntariamente de opinar sobre a cons-
tituição do poder político. O desinteresse pela política 
e a descrença no voto serão registrados como mera 
“escolha”, sequer como desobediência civil ou protesto.

A consagração da alienação ou alheamento po-
lítico como um direito legal interessa aos conservado-
res. Reduz o peso da soberania popular e desconsti-
tui o sufrágio como universal. Ganha com a mudança 
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quem deseja o povo como “maioria silenciosa”, gigan-
te adormecido, aglomerado de consumidores, nunca 
como titular soberano e organizado do poder político. 
A redução da universalidade do sufrágio se expressa 
como exclusão social e elemento efetivo de cristaliza-
ção do poder nas mãos da chamada “classe política”. A 
investida liberal no “Estado mínimo” se associa à teoria 
da representação mínima, que articula voto facultativo, 
cláusula de barreira e sistema distrital misto. Querem 
reduzir a participação política, eliminar partidos e es-
terilizar o voto de oposição.

Para o cidadão ativo, que além de votar se orga-
niza para garantir os direitos civis, políticos e sociais, 
o enfoque é inteiramente outro. O tempo dedicado ao 
acompanhamento da política não se apresenta como 
restritivo da liberdade individual. Pelo contrário. A ideia 
de que a democracia se constrói nas lutas do dia a dia 
se contrapõe, na essência, ao modelo liberal. O cidadão 
escolado na disputa política sabe que a liberdade de 
não ir votar é uma armadilha. Para que o sufrágio con-
tinue universal, para que todo poder emane do povo e 
não dos donos do poder econômico, o voto, além de um 
direito, deve conservar a sua condição de dever cívico. 

O Senado e a questão federativa.
O papel que cumpre o Senado Federal no proces-

so legislativo brasileiro deve ser incluído no roteiro de 
debates da reforma política. Como está estabelecido 
hoje, ele beneficia o conservadorismo político, com-
plica e torna mais moroso o processo de deliberação 
legislativa, além de ser um dos elementos de desequi-
líbrio na representação proporcional da cidadania no 
Parlamento brasileiro.

Os mandatos excessivamente longos, 8 anos, e o 
fato de a representação no Senado não se renovar por 
inteiro numa mesma eleição – um terço e dois terços 
a cada 4 anos – reforçam a sua imagem pública de 
uma Casa conservadora. Dizem até que a arquitetu-
ra de Niemeyer cravou tal simbolismo no concreto do 
Palácio do Congresso Nacional. A cuia voltada para 
cima, onde está o plenário da Câmara, objetiva difundir 
os clamores do povo na Casa que deveria representá-
-lo. A cuia voltada para baixo, onde está o plenário do 
Senado, visa abafar tais clamores.

A concepção dual da representação que norteia 
a ideia do federalismo democrático é o pressuposto 
para a existência de duas câmaras. A representação 
nacional dos cidadãos, com seus conflitos de interes-
ses, valores e ideologias, se dirige para a “Casa do 
povo”, a Câmara dos Deputados. E ao Senado, a “Casa 
dos Estados”, se reservaria o papel de representação 
territorial desta mesma cidadania. Representação que 
só pode ser igualitária, ou seja, o mesmo número de 
Senadores para cada Estado, independentemente do 

tamanho do seu eleitorado ou importância econômica. 
Um princípio justo, desde que as atribuições do Sena-
do fossem limitadas à questão federativa.

Ao acumular prerrogativas estranhas à sua função 
específica, o Senado viola ao mesmo tempo a repre-
sentação proporcional e os princípios do federalismo 
democrático. A possibilidade de iniciativa de legisla-
ção em qualquer tema, o poder de veto sobre as leis 
aprovadas na Câmara dos Deputados, mesmo que tais 
decisões nada tenham a ver com o equilíbrio federati-
vo, são demasias que criam funções sobrepostas: ex-
trapolam o objetivo clássico da “Casa dos Estados” e, 
ao mesmo tempo, tornam o processo legislativo mais 
moroso e complexo.

Ao funcionar como Casa revisora em matérias da 
agenda geral do Parlamento, o Senado se descuida 
da sua função específica e, de pauta cheia, deixa de 
cumprir seu papel de instrumento de superação das 
graves desigualdades regionais. Opera menos para 
garantir o equilíbrio federativo e mais para fortalecer as 
oligarquias regionais, quase sempre mancomunadas 
com o titular de turno no Executivo Central. O manan-
cial inesgotável de escândalos que se sucedem tem 
nesta distorção uma de suas fontes.

Aliás, por conta de tais escândalos, tem pros-
perado, inclusive em setores da Esquerda, a tese do 
fim do Senado, uma tese que ainda não se ocupou de 
analisar todas as consequências da proposta. O regime 
unicameral é próprio das repúblicas unitárias, assim 
como o regime federativo demanda o formato bicame-
ral. Sugerir o fim do Senado implica, por suposto, na 
supressão do regime federativo, o que, como sugeriu 
o sociólogo Chico de Oliveira, beneficiaria os paulis-
tas. Até como agitação e propaganda a tese é perigo-
sa e irresponsável, pois a indignação popular com os 
escândalos no Senado, a bola da vez, estende-se ao 
conjunto do Congresso. Neste quadro, além de pontos 
ligados à redução do mandato dos Senadores para 4 
anos e à supressão do suplente sem voto, a questão 
central é a redefinição do papel do Senado Federal, 
que deve deixar de ser Casa revisora e ter sua com-
petência concentrada nas questões federativas.

Alargar os espaços para o debate e destravar os 
instrumentos da democracia direta.

As marchas e contramarchas da história recen-
te mostram que a reforma política é uma questão tão 
importante que seria uma temeridade deixá-la entre-
gue ao reduzido círculo do debate parlamentar ou à 
competência exclusiva dos partidos políticos. O Par-
lamento aprova, os partidos são os veículos finais das 
propostas, mas a sociedade precisa fazer pressão e 
fornecer régua e compasso, sob pena de continuarmos 
no patamar de impasse. Impasse que se agrava pela 
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conjunção de vários fatores: agenda parlamentar domi-
nada pela pequena política, superposição de casuísmos 
na legislação eleitoral, desvirtuamento e desprestígio 
dos partidos, hoje impossibilitados de cumprir a função 
essencial de organizar a política como ação coletiva.

Felizmente, há indícios de que o debate começa 
a migrar para espaços mais arejados. Exemplos? A 
AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) editou 
cartilha e promove uma campanha de esclarecimento 
sobre os diferentes pontos da reforma. A OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), em movimento articulado 
pelo Prof. Fábio Konder Comparato, opera no mesmo 
sentido, bem como a CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil). São as chamadas “estruturas 
intermediárias de poder” que começam a entrar em 
campo. Como aconteceu no tempo da luta contra a 
ditadura, essa é uma carta que pode desembaralhar 
o debate e transferi-lo para o leito mais amplo da par-
ticipação cidadã.

A Plataforma dos Movimentos Sociais pela Re-
forma do Sistema Político, documento apoiado por de-
zenas de diferentes organizações sociais, abre uma 
vertente nova. Além do apoio ao financiamento pú-
blico exclusivo, ao voto em lista e ao fim da cláusula 
de barreira, trata de outros temas: o fim do estatuto 
da reeleição, a limitação do número de mandatos e a 
possibilidade da constituição de federação de partidos. 
Querem também que seja instituída a revogação po-
pular dos mandados eletivos, além de advogar que a 
própria reforma política em debate, depois de aprovada 
no Congresso, seja submetida a um referendo popular.

A grande novidade do documento, que constitui 
o eixo da proposta, é o fortalecimento da democracia 
direta e participativa: a regulamentação menos restri-
tiva dos plebiscitos, referendos e da iniciativa popular 
de leis. Ao enfatizar o princípio da soberania popular 
ativa, a proposta retoma o que está escrito na Cons-
tituição de 1988, que incorporou essa segunda forma 
de exercício da cidadania. Está lá, em letras de forma: 
“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição”. A inexistência de regulamentação 
ou a regulamentação extremamente restritiva, num 
quadro marcado pelo refluxo dos movimentos sociais, 
deixaram tal conquista na condição de letra morta. 

A entrada dos movimentos sociais no debate 
da reforma política, não por acaso, recoloca o tema 
da democracia direta na ordem do dia. A democra-
cia avançada, que incorpora direitos civis, políticos e 
sociais, só se realiza na combinação da democracia 
representativa com a democracia direta. Trata-se de 
uma aspiração permanente dos movimentos sociais 
que, agora, se recoloca na luta pela reforma política.

O Lula declarou que, fora do Governo, será um 
leão na defesa da reforma política. A nova Presiden-
ta colocou a reforma entre os pontos centrais de seu 
discurso de posse. A experiência pregressa indica que 
sem uma nova rearticulação de forças, que possa en-
volver setores de partidos, estudiosos que se dedicam 
ao tema no universo acadêmico, movimentos sociais e 
as chamadas “estruturas intermediárias de poder” a re-
forma não sairá do atual patamar de impasse. O PSOL 
deve contribuir para alargar os espaços de debate e 
para construir nexos de articulação entre os que bus-
cam definir um novo projeto global de reforma política. 

Agradeço a atenção.
A SRA. PRESIDENTA (Rose de Freitas) – Para 

oferecer parecer, pela Comissão Mista, à medida pro-
visória e às emendas apresentadas, concedo a palavra 
ao Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Medida Provisória 
nº 507, de 5 de outubro de 2010, que institui hipóte-
ses específicas de sanção disciplinar para violação de 
sigilo fiscal e disciplina o instrumento de mandato que 
confere poderes a terceiros para praticar atos perante 
órgão da administração pública que impliquem forne-
cimento de dado protegido pelo sigilo fiscal.

I – Relatório

A Medida Provisória em epígrafe institui hipóte-
ses específicas de sanção disciplinar para a violação 
de sigilo fiscal e disciplina o instrumento de mandato 
que confere poderes a terceiros para praticar atos pe-
rante órgão da administração pública que impliquem 
fornecimento de dado protegido pelo sigilo fiscal. A MP 
traz as seguintes medidas:

a) introduz penalidade administrativa 
específica quando da utilização indevida de 
acesso restrito às informações protegidas por 
sigilo fiscal;

b) introduz penalidade administrativa es-
pecífica, com vistas a tornar mais gravosa a 
sanção para as condutas de acesso sem mo-
tivo justificado e empréstimo de senha que 
atentem contra a inviolabilidade do sigilo fiscal;

c) introduz regramento específico, para 
garantir maior segurança na utilização de pro-
curação com o fito de operar mandato, con-
ferindo poderes a terceiros para, em nome 
do contribuinte, praticar atos ou administrar 
interesses perante unidades da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.

Estabelece, ainda, que os empregados regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 
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nº 5.452/1943) que praticarem as condutas previstas 
nos arts. 1º e 3º da presente Medida Provisória serão 
punidos, nos termos da legislação trabalhista e do regu-
lamento da empresa, conforme o caso, com suspensão.

No decorrer do prazo regimental, foram apresen-
tadas 21 emendas. Dessas emendas, o Presidente da 
Câmara dos Deputados deu conhecimento a este Re-
lator, através do Ofício nº 415/SGM/2010, que exarou 
despacho, indeferindo liminarmente as Emendas nºs 
7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 apresentadas à 
presente Medida Provisória, cujo teor está transcrito 
a seguir:

Com fundamento no art. 4º, § 4º, da Resolução 
nº 1/2002-CN, c/c art. 125 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, indefiro liminarmente as Emen-
das nºs 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, apresen-
tadas à Medida Provisória nº 507/2010, por versarem 
sobre matéria estranha, tudo em conformidade com 
a decisão desta Presidência proferida à Questão de 
Ordem nº 478/2009.

Restaram, portanto, 11 emendas, a saber:
1) Emenda nº 01 – suprime os artigos 1º, 2º, 3º, 

4º e 6º da Medida Provisória;
2) Emenda nº 02 – estabelece que a penalidade 

de demissão, destituição de cargo em comissão, ou 
cassação de disponibilidade ou aposentadoria, pre-
vista no art. 3º, da MP, só será aplicada em caso de 
reincidência;

3) Emenda nº 03 – modifica o § 2º do art. 3º da 
MP, para determinar que “não configura acesso inde-
vido aquele realizado por Auditor Fiscal da Receita Fe-
deral do Brasil no exercício de suas atribuições legais;

4) Emenda nº 04 – tem o mesmo teor da Emen-
da nº 2;

5) Emenda nº 05 – tem o mesmo conteúdo das 
Emendas nºs 2, 4 e 3;

6) Emenda nº 06 – suprime o art. 5º da MP;
7) Emenda nº 08 – modifica o art. 5º, para esta-

belecer que o disposto no seu caput (exigência de pro-
curação por instrumento público, etc.), “não se aplica 
ao contribuinte com inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica – CNPJ que, por instrumento público, 
renuncie à proteção ao seu sigilo fiscal (...)”;

8) Emenda nº 09 – insere novo artigo, para de-
terminar que o disposto na MP em análise aplica-se 
também ao “superior hierárquico do servidor público, 
ou qualquer autoridade, de quaisquer dos Poderes da 
União, que determinarem ou de qualquer forma partici-
parem, por ação ou omissão, da prática das condutas 
previstas nos artigos 1º e 3º”;

9) Emenda nº 19 – acrescenta dispositivo para 
determinar que “os prazos de prescrição das ações 
disciplinares decorrentes da aplicação desta lei co-

meçam a correr da data da ocorrência das respecti-
vas infrações”;

10) Emenda nº 20 – tem o mesmo teor da Emen-
da nº 19;

11) Emenda nº 21 – acrescenta dispositivo para 
determinar que os contribuintes, em certas situações 
e dentro de certos prazos (360 ou 120 dias) ou imedia-
tamente, serão informados sobre o acesso aos seus 
dados cadastrais e fiscais nos sistemas eletrônicos da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Serviço 
Federal de Processamento de Dados, através de men-
sagem eletrônica, após cadastro prévio.

A Comissão Mista encarregada de apreciar a 
presente Medida Provisória não foi instalada. Por esta 
razão é que o Presidente da Câmara dos Deputados 
houve por bem nomear-me Relator.

É o relatório.

II – Voto do Relator

DA ADMISSIBILIDADE
Em relação aos pressupostos de relevância e 

urgência para a edição de medidas provisórias, exigi-
dos para a admissibilidade das mesmas pelo art. 62 
da Constituição Federal – CF, verifica-se que eles se 
encontram plenamente atendidos pela Medida Provi-
sória nº 507, de 2010.

A urgência da matéria, que ora se propõe regu-
lar, é justificada pela necessidade premente de tornar 
mais gravosa a consequência do acesso sem motivo 
justificado a informações protegidas por sigilo fiscal e 
da cessão ou empréstimo de senha ou qualquer outra 
forma de acesso a informações protegidas por sigilo 
fiscal, trazendo, imediatamente, maior segurança aos 
dados dos contribuintes mantidos pela Administração 
Pública Federal, reduzindo o risco de má utilização 
das informações. Além disso, a medida se faz urgente 
para fazer reduzir, imediatamente, o risco de acesso 
aos dados sigilosos dos contribuintes mediante fraude 
em instrumento de mandato.

DA CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE E 
TÉCNICA LEGISLATIVA

Uma vez atendidos os pressupostos de relevância 
e urgência, conforme disposto no art. 62 da Constitui-
ção Federal – CF, conclui-se pela constitucionalidade 
da Medida Provisória.

Em relação à constitucionalidade formal, a ma-
téria é passível de regulação por este ato, já que não 
fere nenhuma das restrições contidas no § 1º do art. 
62 da Constituição Federal.

Quanto à constitucionalidade material, também 
não encontramos óbices à sua aprovação, bem como 
às emendas que restaram para o exame deste Relator 
após o já referido despacho do Presidente da Câmara 
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dos Deputados, que indeferiu liminarmente as Emen-
das nºs 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 por ver-
sarem sobre matéria estranha ao objeto da MP 507. 
Sendo assim, as proposições sob análise obedecem 
aos requisitos constitucionais formais para a norma 
sob análise e não afrontam dispositivos de natureza 
material da Constituição e por isso constitucionais.

No que tange à juridicidade, a Medida Provisória 
nº 507, de 2010, e as emendas que restaram para o 
exame deste Relator vão ao encontro do ordenamento 
jurídico vigente, não havendo qualquer impeditivo para 
sua aprovação. Não há também restrições quanto à 
técnica legislativa tanto no texto da Medida Provisória 
quanto no das emendas, estando em acordo com a 
Lei Complementar nº 95, de 1998, e suas modifica-
ções posteriores.

Diante do exposto, somos pela admissibilidade, 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
da Medida Provisória nº 507, de 2010, bem como das 
Emendas sob nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 19 e 21.

DA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
A Medida Provisória nº 507, de 2010, que não 

tem nenhuma repercussão direta sobre a receita ou 
a despesa pública da União, atende as normas orça-
mentárias e financeiras vigentes.

DO MÉRITO
Segundo o Poder Executivo, em sua razões para 

a edição da MP em análise, no âmbito administrativo-
-disciplinar, são punidas, atualmente, as condutas de 
(a) acessar imotivadamente sistemas informatizados 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, arquivos 
de documentos ou autos de processos que contenham 
informações protegidas por sigilo fiscal e (b) não pro-
ceder com o devido cuidado na guarda e utilização de 
sua senha ou emprestá-la a outro servidor, ainda que 
habilitado, desde que não se configure quebra de sigilo 
fiscal. A conduta de quebra de sigilo fiscal já enseja 
atualmente aplicação da pena de demissão.

De fato, no presente, a Lei Complementar nº 
5.172/66 (Código Tributário Nacional), em seu art. 198, 
veda expressamente a “divulgação, por parte da Fa-
zenda Pública ou de seus servidores, de informação 
obtida em razão do ofício sobre a situação econômica 
ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre 
a natureza e o estado de seus negócios ou atividades”. 
A Lei nº 8.112, de 1991, por sua vez, pune a desídia 
e a “revelação de segredo do qual se apropriou em 
razão do cargo”, com a pena de demissão do cargo.

O Código Penal também é rigoroso com a viola-
ção de sigilo funcional, estabelecendo no Capítulo I, 
Título XI, que trata “DOS CRIMES PRATICADOS POR 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRA-
ÇÃO EM GERAL”, o seguinte:

“Violação de sigilo funcional
Art. 325 – Revelar fato de que tem ciência 

em razão do cargo e que deva permanecer em 
segredo, ou facilitar-lhe a revelação: 

Pena – detenção, de seis meses a dois 
anos, ou multa, se o fato não constitui crime 
mais grave.

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo 
incorre quem: (incluído pela Lei nº 9.983, de 
2000)

I – permite ou facilita, mediante atribui-
ção, fornecimento e empréstimo de senha ou 
qualquer outra forma, o acesso de pessoas 
não autorizadas a sistemas de informações 
ou banco de dados da Administração Pública; 
(incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

II – se utiliza, indevidamente, do acesso 
restrito. (incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) 

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano 
à Administração Pública ou a outrem: (incluído 
pela Lei nº 9.983, de 2000) 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) 
anos, e multa. (incluído pela Lei nº 9.983, de 
2000)”

O que o Poder Executivo buscou foi punir na es-
fera administrativa uma conduta específica, já prevista 
expressamente no Código Penal e genericamente na 
Lei nº 8.112, de 1991, como visto. Para tanto, foi pro-
posta a penalidade de demissão (na verdade, as penas 
são: demissão, destituição de cargo em comissão, ou 
cassação de disponibilidade ou aposentadoria) para o 
servidor público federal que permitir ou facilitar acesso 
de pessoas não autorizadas a sistemas de informa-
ções ou bancos de dados da Administração Pública 
Federal que estejam protegidos por sigilo fiscal, me-
diante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha 
ou qualquer outra forma.

A Medida Provisória também estabeleceu ou-
tras penas:

a) Para a conduta de acesso sem motivo 
justificado a sistemas de informações, bancos 
de dados, autos de processos ou arquivos de 
documentos da Administração Pública Federal 
que contenham informações protegidas por si-
gilo fiscal foi proposta a pena de suspensão por 
até 180 (cento e oitenta) dias, por se tratar de 
conjunto de informações de posse do Estado 
a que o contribuinte está obrigado a manter 
atualizado por força legal, não se constituindo 
em faculdade ou opção.
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b) Foi estipulada a penalidade de demis-
são se (a) houver reincidência na conduta ou 
(b) restar demonstrado que houve impressão, 
extração ou cópia dos dados protegidos em de-
sacordo com o regulamento do órgão ou que 
os dados, informações ou documentos foram 
utilizados para finalidade diversa da prevista 
em lei ou regulamento.

O art. 5º da Medida Provisória cria procedimento 
específico para que o contribuinte possa conferir po-
deres a terceiros para, em seu nome, praticar atos ou 
administrar interesses perante unidades da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. O artigo excetua, entre-
tanto, em seu § 2º, a hipótese de outorga de poderes 
para fins de utilização, pessoalmente ou mediante 
certificado digital, dos serviços disponíveis no Centro 
Virtual de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, que já tem regramento 
específico instituído pelo órgão. De acordo com o pro-
cedimento proposto:

(a) o mandato somente poderá ser insti-
tuído por instrumento público específico;

(b) o instrumento de mandato, ou seu 
extrato, deverá ser disponibilizado eletroni-
camente à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para operar os efeitos que lhe forem 
próprios, a partir da implementação do regis-
tro eletrônico de que trata o art. 37 da Lei nº 
11.977, de 7 de julho de 2009;

(c) essas regras devem ser disciplinadas 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

A exigência de procuração por instrumento público 
fará com que a obtenção de dados pelo contribuinte se 
torne demorada e onerosa. Com efeito, a procuração 
deverá ser redigida por tabelião com fé pública, o que 
implicará a necessidade de o contribuinte ou seu re-
presentante legal se deslocar até um tabelionato ou de 
solicitar a presença do tabelião. Essa nova exigência, 
com certeza, vai burocratizar mais ainda a já morosa 
relação entre o Estado e o contribuinte. Por essa ra-
zão, resolvemos suprimir o art. 5º e seus parágrafos, 
também objeto de emenda acatada nessa direção.

Por outro lado, entendemos também que a socie-
dade brasileira cobra medidas que garantam, na sua 
integridade, o direito ao sigilo fiscal e à intimidade. Em 
sendo assim, perseguindo o equilíbrio entre o “direito à 
intimidade e à privacidade” do contribuinte e o legítimo 
direito de fiscalização e controle por parte do Estado 
das ações ilícitas, buscamos no projeto de conversão 
abaixo corrigir alguns exageros e redundâncias da 
Medida Provisória em análise.

Diante de todo o exposto, nosso voto é:

 – pela admissibilidade, constitucionali-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa da 
Medida Provisória nº 507, de 2010, bem como 
das Emendas nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 
09, 19, 20 e 21, que restaram para exame do 
Relator após o despacho do Presidente da 
Câmara dos Deputados, que indeferiu liminar-
mente as Emendas nºs 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 e 18, por versarem sobre matéria 
estranha ao objeto da MP 507, supra;

 – pela compatibilidade e pela adequação 
orçamentária e financeira da Medida Provisória 
nº 507, de 2010, e das Emendas nºs 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 08, 09, 19, 20 e 21.

 – no mérito, pela aprovação da Medida 
Provisória nº 507, de 2010, das Emendas nºs 
6 e 9, nos termos do Projeto de Lei de Con-
versão, em anexo, e rejeição das Emendas nºs 
01, 02, 03, 04, 05, 08, 19, 20 e 21.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011.
Esse é o relatório.
Projeto de Lei de Conversão, que institui hipóte-

ses específicas de sanção disciplinar para a violação 
de sigilo fiscal e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O servidor público que permitir ou facilitar, 

mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de se-
nha ou qualquer outra forma, acesso de pessoas não 
autorizadas a informações protegidas por sigilo fiscal, 
de que trata o art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de ou-
tubro de 1966, será punido com pena de demissão, 
destituição de cargo em comissão, ou cassação de 
disponibilidade ou aposentadoria.

Art. 2º O servidor público que se utilizar indevi-
damente do acesso restrito às informações protegidas 
por sigilo fiscal será punido com pena de demissão, 
destituição de cargo em comissão, ou cassação de 
disponibilidade ou aposentadoria.

Art. 3º O servidor público que acessar sem motivo 
justificado as informações protegidas por sigilo fiscal 
será punido com pena de suspensão de até cento e 
oitenta dias, desde que não configurada a utilização 
indevida de que trata o art. 2º desta Lei.

§ 1º O acesso a informações protegidas por sigi-
lo fiscal será disciplinado pelo órgão responsável pela 
guarda da informação sigilosa.

§ 2º O acesso sem motivo justificado de que trata 
o caput deste artigo acarretará a penalidade de demis-
são, destituição de cargo em comissão, ou cassação 
de disponibilidade ou aposentadoria:

I – se houver impressão, cópia ou qualquer forma 
de extração dos dados protegidos;

II – em caso de reincidência.
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Art. 4º A demissão, a destituição de cargo em 
comissão e a cassação de disponibilidade ou de apo-
sentadoria previstas nos arts. 1º a 3º incompatibilizam 
o ex-servidor para novo cargo, emprego ou função pú-
blica em órgão ou entidade da administração pública 
federal, pelo prazo de cinco anos.

Art. 5º Aplica-se o disposto nesta Lei aos servi-
dores regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, devendo o processo administrativo seguir a 
disciplina nela constante.

Parágrafo único. Os empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que pra-
ticarem as condutas previstas nos arts. 1º a 3º serão 
punidos, nos termos da legislação trabalhista e do regu-

lamento da empresa, conforme o caso, com suspensão 
ou rescisão do contrato de trabalho por justa causa.

Art. 6º Aplica-se o disposto nesta Lei ao supe-
rior hierárquico do servidor público, ou a qualquer 
autoridade, de quaisquer dos Poderes da União, que 
determinarem ou de qualquer forma participarem, por 
ação ou omissão, da prática das condutas previstas 
nos arts. 1º ao 3º.

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

Sala das Sessões, 1º de março de 2011.
Está lido o relatório, Sra. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA
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Durante o parecer do Sr. Fernando Fer-
ro, a Sra. Rose de Freitas, 1ª Vice-Presidenta, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
alguns questionamentos ao Sr. Relator que talvez pu-
dessem evitar pedido de verificação, se S.Exa. con-
cordasse.

Sr. Relator, a redação do art. 3º diz: “O servidor 
público que acessar sem motivo justificado (...)” V.Exa. 
poderia fazer um acréscimo: “que acessar e publicar” 
ou “que acessar e divulgar”. A inclusão da expressão 
“e divulgar” supriria a preocupação daqueles que de-
fendem a Emenda nº 5, que é do PCdoB e também 
tem o apoio do PR. Isso nos pouparia uma votação 
nominal. Parece-me que, mesmo no partido de V.Exa., 
o PT – há pessoas que estão preocupadas com essa 
imobilidade que se provocará à Receita Federal.

Não queremos os cidadãos desprotegidos, não. 
Queremos os cidadãos protegidos. Mas, convenhamos, 
não existe transferência de sigilo, em nenhuma hipó-
tese, quando alguém acessa um dado se o servidor 
é autorizado por lei. Quer dizer, faz parte da carreira, 
da atividade do auditor-fiscal concretamente acessar 
um dado da Receita. Se ele tiver a todo instante que 
dizer que esse acesso é justificado, para de trabalhar. 
Porém, acessar e divulgar imprópria ou indevidamente 
é outra história. Nós estaremos protegendo a socieda-
de sem imobilizar o auditor-fiscal. 

Então, peço que V.Exa. considere essa possibi-
lidade. 

Tenho a impressão de que sobre a intenção que 
está contemplada por V.Exa o DEM também gostaria 
de se pronunciar.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Deputado Miro Tei-
xeira, entendo que se o Relator acatasse a Emenda 
nº 3, da Deputada...

O SR. MIRO TEIXEIRA – A Emenda nº 5, da De-
putada Alice Portugal.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – A Emenda nº 5, 
da Deputada Alice Portugal, e a Emenda nº 3, do De-
putado Paes Landim, que versa sobre o mesmo teor...

O SR. MIRO TEIXEIRA – Resolve-se tudo.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Eu acho que se 

resolve todo o problema. 
Já que V.Exas. dizem que a função do auditor 

realmente é essa, como se trouxe um dado novo, eu 
acho que ficaria resolvido se o Relator acatasse o se-
guinte: “Não configura acesso imotivado aquele reali-
zado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 
no exercício de suas atribuições legais”.

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Relator, eu gos-
taria de corroborar as palavras do Deputado Miro Tei-
xeira e do Deputado Pauderney Avelino, mas quero 
dizer que é um dispositivo restritivo, porque, dentro da 
carreira do Fisco, da Receita Federal, também há um 
analista tributário. Então, dizer que o acesso imotiva-
do não é configurado apenas ao auditor-fiscal exclui 
o analista tributário.

Creio que, para ser completo, poderíamos colocar 
no texto a Emenda nº 5, acrescentando: “realizado por 
Auditor-Fiscal ou Analista Tributário da Receita Fede-
ral do Brasil no exercício de suas atribuições legais”. 

Creio que isso resolveria tranquilamente, Sr. Re-
lator.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem revi-
são do orador.) – Srs. Deputados Miro Teixeira, Pauder-
ney Avelino e André Figueiredo, acho que as pondera-
ções de V.Exas. são bastante razoáveis, mas o trabalho 
que tivemos de elaborar esse texto numa matéria que 
tem uma fronteira muito delicada entre os interesses 
do indivíduo, do cidadão e do Estado requer um grau 
razoável de entendimento.

Eu gostaria de sugerir a V.Exas. que conversás-
semos com os Líderes. Feitas essas ponderações, não 
haveria problema em acatar as emendas. Eu gostaria 
de ouvir, até para cumprir com esse ritual, as diversas 
Lideranças, as ponderações dos Líderes dos vários 
partidos sobre isso. 

De minha parte, acho bastante razoáveis as pon-
derações de V.Exas.

O SR. IVAN VALENTE – Pela ordem, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vamos 
fazer o seguinte: tudo isso pode ser feito no debate. 
Eu gostaria de ter a compreensão de todos para que 
pudéssemos retomar a apreciação da medida através 
da discussão da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
contra-se presente o Sr. Waldir Soares de Oliveira, 
representante do Estado de Goiás, eleito pela Coliga-
ção PRB/PTB/PPS/DEM – PMN/PSDB – PTdoB – que 
tomará posse em virtude do afastamento do titular.

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

(Comparece à Mesa o Sr. Waldir Soares de Oli-
veira e presta o seguinte compromisso):

“PROMETO MANTER, DEFENDER E 
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR 
AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO 
POVO BRASILEIRO E SUSTENTAR A UNIÃO, 
A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO 
BRASIL”.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Decla-
ro empossado o Sr. Waldir Soares de Oliveira, a quem 
cumprimento neste instante. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
samos à discussão da matéria. 

O SR. DELEGADO PROTÓGENES – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DELEGADO PROTÓGENES (Bloco/PCdoB 
– SP. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) – 
Quero só esclarecer o encaminhamento da discussão, 
para não haver confusão, porque aqui no plenário da 
Câmara muitas vezes as nossas discussões e debates 
ficam perdidos e confusos, principalmente quando se 
trata desta importante medida provisória, que inclui o 
§ 2º, do Deputado Paes Landim, em substituição ao § 
2º originário da Medida Provisória nº 507. E a nossa 
Deputada Alice Portugal inclui o § 3º, que não trata de 
punição para os auditores-fiscais. 

É de se esclarecer a esta Câmara e aos colegas 
Deputados, para que prestem atenção ao destaque 
da Deputada Alice Portugal que dispõe no § 3º: “Não 
configura acesso imotivado aquele realizado por Au-
ditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil no exercício 
de suas atribuições legais”.

Precisamos atentar na inclusão e na aprovação 
deste § 3º, senão podemos penalizar os Auditores-
-Fiscais da Receita Federal que, no uso de suas atri-
buições, no exercício do cargo, elaborarem trabalhos 
de fiscalização.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No-

bre Deputado Delegado Protógenes, V.Exa. deu uma 
contribuição à melhoria desta medida provisória, por-
tanto, peço ao Relator que ouça as suas ponderações.

O SR. MOREIRA MENDES (Bloco/PPS – RO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, na próxima semana, o Brasil 
inteiro estará tomado de alegria com a realização de 
mais um carnaval, essa festa contagiante que é única 
no mundo e tão bem traduz o sentimento e a alma do 
povo brasileiro. 

Mas nós, rondonienses, de modo particular aque-
les que moram na Capital, Porto Velho, teremos um 
carnaval menos alegre do que gostaríamos. A Capital 
de Rondônia, Porto Velho, está de luto; o carnaval de 
Porto Velho está de luto. Perdemos ontem uma figura 
extraordinária, um amigo pessoal. Perdemos um com-
panheiro que era, por assim dizer, a figura símbolo do 
carnaval de Rondônia: Manoel Costa de Mendonça, 
conhecido carinhosamente como Manelão.

Manelão tinha 62 anos e faleceu na tarde desta 
segunda-feira em decorrência de problemas cardíacos. 
Homem de grande simplicidade, leal, companheiro, ami-
go de todas as horas, tinha como profissão a arte de 
fabricar chaves e carimbos. Era um artesão de chaves 
e carimbos mas sua contribuição maior para Rondônia 
sempre foi produzir alegria. E, talvez, por uma dessas 
boas coincidências da vida, acabou carimbando o seu 
nome para sempre na história de Rondônia como o 
maior ícone do nosso carnaval. 

E o que faz de Manelão essa figura tão especial 
que todo o povo de Rondônia reverencia? O simples 
fato de ele ter sido o criador do maior bloco popular 
de carnaval da Região Norte do Brasil, a Banda Vai 
Quem Quer, que este ano completa 31 de existência.

Para mim, Sr. Presidente, que convivi durante 
muitos anos ao lado dessa figura extraordinária, falar 
de Manelão é, ao mesmo tempo, falar da história do Es-
tado de Rondônia. Manelão foi um desses homens que 
com sua simplicidade, desprendimento e muito amor 
ao próximo conseguiu se tornar um gigante, mesmo 
vivendo na humildade e na mais completa simplicidade.

Manelão vai deixar um grande vazio na alegria 
do carnaval de Rondônia. 

No próximo sábado, a Banda Vai Quem Quer 
sairá mais uma vez às ruas de Porto Velho mantendo 
a sua tradição, e mais do que isso: mantendo viva na 
alma de todos os rondonienses a alegria idealizada 
pelo seu fundador. Falando em nome de todo o povo 
de Rondônia, quero manifestar nossos sentimentos e 
nossa profunda solidariedade para com toda a família 
do agora saudoso Manelão, principalmente aos seus 
filhos Sicília, Emanuele, Valéria e Manoel. Que Deus 
os conforte com sua infinita bondade, e que os ajude a 
seguir os bons exemplos do pai. E, por fim, que todos 
nós, rondonienses, possamos ter nesse belo exemplo 
de alegria uma referência para toda a vida.

Era este o registro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

falar contra a medida provisória, concedo a palavra ao 
ilustre Deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas 
Gerais. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao ilustre Deputado André 
Moura, do PSC de Sergipe. (Pausa.) 

O SR. SILVIO COSTA – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

a palavra o Deputado Silvio Costa.
O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTB – PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
entender uma coisa. Pela primeira vez na vida estou 
vendo que auditor-fiscal não é servidor público. Na ver-
dade, a Medida Provisória nº 507, na integralidade, já 
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atende aos auditores-fiscais. Por isso, não compreendo 
esse destaque que querem dar aos auditores-fiscais.

É bom que esta Casa fique devidamente alertada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos Mendes 
Thame. S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, ouvimos aqui reiteradas vezes 
os comentários de Parlamentares dizendo que esta me-
dida provisória foi baixada no início do segundo turno, 
logo depois do primeiro turno, como uma satisfação 
à sociedade depois do escândalo da quebra do sigilo 
fiscal de familiares do candidato à Presidência da Re-
pública José Serra e do Vice-Presidente Nacional do 
PSDB. A ideia que ficou é que a medida foi baixada 
para se dar satisfação à sociedade e, com isso, influir 
nos resultados do segundo turno.

Mas é evidente que não é só isso. É possível 
fazermos uma análise mais acurada do que ocorreu. 

Chegando a público essa denúncia, sendo de-
nunciado o escândalo da quebra delituosa dos sigilos 
fiscais, o que deveria fazer o Governo? Procurar punir 
os culpados. Mas existe lei? É claro que existe lei, só 
que o fato de editar uma medida provisória partia do 
pressuposto de que os criminosos não poderiam ser 
punidos porque havia uma lacuna na lei; portanto, a 
medida provisória viria preencher esse vazio tipifican-
do o crime cometido e evitando, com isso, transgres-
sões futuras.

Na realidade, não é nada disso. A legislação que 
existia na época e que ainda existe já prevê o crime. A 
Lei nº 8.112, de 1990, a Lei do Servidor Público Civil, 
já prevê, em seu art. 117 e seguintes, o crime de divul-
gar dados sigilosos de qualquer contribuinte. Também 
o Código Tributário Nacional, em seu art. 198, veda 
essas atitudes delituosas.

Portanto, a legislação já existia, não era necessá-
rio medida provisória. O que se esperava do Governo 
era que punisse os comparsas, os companheiros de 
carteirinha que cometeram esse crime, o que não fez, 
para proteger os criminosos na época, usando como 
desculpa o fato de que havia um vazio na lei.

E aí vem o segundo aspecto extremamente ne-
gativo de tudo o que estamos presenciando hoje: nós 
vamos assistir ao uso indevido de uma medida provi-
sória. Até hoje, muitas vezes vemos chegarem a nós 
medidas provisórias que visam suprir a imprevisibili-
dade do Governo, medidas provisórias que não têm 
nada de urgente, não têm nada de relevante e não têm 
nada de imprevisível. Somente estão aqui para suprir 
a incapacidade de planejamento do Governo. 

Não é o caso desta medida provisória. Esta me-
dida provisória vem em burla, uma farsa para proteger 
pessoas que cometeram crimes, para justificar perante 
a sociedade a impunibilidade, para justificar o fato de 
o Governo não ter usado a legislação, que já existia, 
para punir de forma exemplar aqueles que transgredi-
ram a lei que já existia e ainda existe.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

falar a favor, concedo a palavra ao ilustre Deputado 
Duarte Nogueira. (Pausa.)

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Vicenti-
nho, do PT de São Paulo. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de-
pois da exposição feita pelo nosso grande Relator, 
nosso companheiro Deputado Fernando Ferro, depois 
do prazo pedido, depois das reflexões – e ainda consi-
derando este diálogo a que estamos assistindo agora 
nesta Casa –, talvez nem houvesse necessidade da 
defesa desta medida provisória.

Esta medida provisória é importante. Alguns mem-
bros da Oposição chegaram a perguntar: “Por que não 
se considerou o chefe ou o mandante?” Já existe lei 
para o chefe ou para o mandante. Na verdade, o Estado 
brasileiro deve servir de porto seguro para o seu povo. 
Se o seu povo e seus servidores não são os guardiões 
desse porto seguro, em quem vamos confiar?

Por essa razão, em que pese ao debate realizado 
no período eleitoral – e, na minha opinião, houve uma 
armação –, em que pese a tudo isso, a verdade é que 
estamos preenchendo uma lacuna. Estamos resolvendo 
parte de uma situação em que certas pessoas, por serem 
servidoras, por terem acesso a certos dados, acham-se 
no direito de invadir a privacidade de um cidadão brasi-
leiro e fazer o que quiser, de maneira irresponsável. O 
que se pretende, com isso, é uma definição ainda melhor.

E o mandante pagará, mas se subentende que o 
servidor, mesmo que tenha agido a mando de alguém, 
é concursado e conhece a sua responsabilidade, co-
nhece a missão impessoal do Estado e não pode co-
meter um tipo de ação que promova tanta insegurança 
perante a sociedade. 

Ao se inserir – este é o debate que se faz ago-
ra – o papel do profissional que precisa ter acesso a 
dados privados para exercer a sua função, outro papel 
não lhe caberá.

Por isso, Sr. Presidente, em que pese a tentati-
va de acordo quanto ao aspecto ora em debate – e já 
de antemão parabenizo nosso companheiro Fernan-
do Ferro pelo diálogo, pela paciência e pelo estudo –, 
recomendo o voto favorável a esta medida provisória.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência prorroga a sessão por mais uma hora.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, que falará contra a matéria. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – 
SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o melhor que faríamos seria não vo-
tar esta medida provisória, editada no calor da disputa 
eleitoral, depois de terem vazado algumas informações 
da área fiscal.

Lembro que na CPI das Escutas Telefônicas, 
com base em brilhante trabalho do jornalista Fábio 
Diamante, ficou comprovado que vazavam todos 
quantos eram os dados, de todas as pessoas. A CPI 
das Escutas Telefônicas, após articulação do Gover-
no, não aprovou a vinda do Sr. Ricardo Balestreri a 
esta Câmara a fim de esclarecer todos os tipos de 
vazamento.

Em relação à essa medida provisória, se alguém 
tem de ser culpado por ela, esse alguém deveria ser o 
próprio Secretário da Receita Federal da época, que, 
na sua incompetência, não resolveu o que deveria ter 
resolvido de forma administrativa.

Ao se estabelecer o chamado acesso imotivado, 
há muito risco para o auditor-fiscal. 

Imaginem que um auditor vai fiscalizar uma em-
presa por suspeita de uma determinada nota, e para 
isso tem de acessar uma outra empresa. Ao fazer 
esse acesso, ele confirma que a nota não é fria. Mas 
o seu acesso, por não se tratar de nota fria, acaba 
sendo considerado um acesso imotivado. Isso não 
pode acontecer.

Esta medida provisória tem outra excrescência: 
exige de qualquer profissional de Contabilidade ou de 
Direito que, para ter acesso aos dados autorizados, 
tenha procuração por instrumento público, o que é 
claramente uma medida cartorial. 

E mais: em seu art. 5º, a medida estabelece que, 
a partir da implementação do registro eletrônico, esse 
instrumento deverá ser disponibilizado de forma eletrô-
nica. Isso é um absurdo! Várias cidades não dispõem 
dessa condição.

E estabelece ainda que “o disposto neste artigo 
não se aplica à outorga de poderes para fins de utiliza-
ção, com certificação digital, dos serviços disponíveis 
no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte da 
Receita Federal”. Isso é cartório, Sr. Presidente!

Sras. e Srs. Deputados, essa medida provisória 
não merece prosperar: pelo lado do Fisco, é uma ex-
crescência; pelo lado do profissional da Contabilidade 
e do Direito, é uma aberração, é um cartório. 

Nós temos de ter a responsabilidade de jogar essa 
medida provisória onde ela merece: na lata do lixo. Basta 
que não a votemos agora e que o Senado não a aprecie 
na semana que vem, para que ela perca a eficácia. Essa 
é a melhor solução para a Medida Provisória nº 507.

Por isso, Sr. Presidente, ao me posicionar con-
tra a medida provisória, contra a excrescência que 
nela está contida, chamo a atenção de todos os Srs. 
Parlamentares para o que estão votando, uma coisa 
extremamente absurda e ultrapassada.

Voto “não”.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Marco Maia, Presidente.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem relevante, como 
são as questões de ordem.

O Deputado Arnaldo Faria de Sá, como todos 
sabem, é muito aplicado, e S.Exa. fez menção a um 
dispositivo que tenho a impressão de que, na leitura 
que fez o Relator, foi retirado. Refiro-me à exigência de 
documento público para o acesso aos dados fiscais. 
Se eu não me engano, era o art. 5º, que dizia que “so-
mente por instrumento público específico o contribuinte 
poderá conferir poderes (...)”.

Isso o Relator suprimiu, pelo que eu ouvi.
Portanto, como conheço o Deputado Arnaldo 

Faria de Sá, a questão de ordem que levanto é no 
sentido de saber se, afinal, está ou não suprimida a 
mencionada exigência.

Eu penso que está, mas não recebi a versão lida 
pelo Relator.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, houve 
a sugestão de alteração de uma emenda, que o Relator 
já definiu. Fizemos um amplo acordo, do qual partici-
param o Deputado Ivan Valente e outros Líderes que 
estavam por perto. A Oposição também foi consultada. 
Refiro-me ao § 3º da medida provisória...

O SR. MIRO TEIXEIRA – É o art. 3º, se eu não 
me engano.

O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Desculpe-
-me, falo do art. 3º da medida provisória, que dispõe:

“Art. 3º O servidor público que acessar 
sem motivo justificado as informações prote-
gidas por sigilo fiscal será punido com pena 
de suspensão de até 180 dias (...)”
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Ele ficaria da seguinte forma:

“Art. 3º O servidor público que acessar 
sem motivação funcional as informações pro-
tegidas por sigilo fiscal será punido com pena 
de suspensão de até 180 dias (...).”

Ou seja, no lugar de “acessar sem motivo justi-
ficado” teríamos “acessar sem motivação funcional”. 
Com isso, o texto fica mais preciso, resolve o problema 
daqueles que estavam preocupados com auditores e 
analistas que fazem trabalhos legítimos e dá melhor 
consistência à medida provisória.

Com o aceite do Relator, criaremos as condições 
para votar simbolicamente a medida provisória, sem 
nenhum destaque.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr Presidente, a nós nos satis-
faz. Assim que o Relator proceder à leitura, V.Exa. pode 
considerar retirados os destaques assinados pelo PDT.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Podemos 
encerrar a discussão? 

O SR. IZALCI (Bloco/PR – DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, também o PR – 
após a leitura do Relator, retira o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Vou encer-
rar a discussão.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
também vamos retirar o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está reti-
rado o destaque.

DESTAQUE A QUE SE REFERE O SR. 
PRESIDENTE

DESTAQUE DE BANCADA 
(Democratas)

“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, § 2º, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 3, 
apresentada à Medida Provisória nº 507/2010.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. 
– Onyx Lorenzoni – Pauderney Avelino, Vice 
Líderes do Democratas”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passo a 
palavra ao Relator, para fazer a retificação de seu 
parecer. Em seguida, passaremos imediatamente à 
votação da matéria.

O SR. DELEGADO PROTÓGENES (Bloco/PCdoB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o PCdoB retira o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está reti-
rado o destaque.

DESTAQUE A QUE SE REFERE O SR. 
PRESIDENTE

DESTAQUE DE BANCADA 
(Bloco Parlamentar PSB,PTB,PCdoB)

“Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 161, 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 5.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 
2011. – Osmar Júnior, Vice-Líder do Bloco 
Parlamentar PSB,PTB,PCdoB”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-
lavra o Relator.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
esta é a Casa do diálogo, e evidentemente isso faz a 
grandeza de um momento como este.

Em função das sugestões aqui apresentadas por 
vários Parlamentares, do acordo feito e do debate aqui 
promovido, vamos propor a reformulação do parecer, 
em seu art. 3º.

Onde se lê “O servidor público que acessar sem 
motivo justificado”, leia-se “O servidor público que aces-
sar sem motivação funcional”, em todos os dispositivos 
do projeto de lei de conversão.

Isso posto, nós incorporamos todas as preocu-
pações. Está, portanto, concluída a leitura do parecer.

REFORMULAÇÃO A QUE SE REFERE 
O RELATOR

“Reformulação do parecer MP 507/2010
Onde se lê, no art. 3º, ‘sem motivo jus-

tificado’, leia-se ‘sem motivação funcional’, 
em todos os dispositivos do Projeto de Lei de 
Conversão. 

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. 
– Fernando Ferro, Relator”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está en-
cerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Fica pre-
judicado o seguinte requerimento no seguinte teor:

“Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do artigo 117, 

inciso XI, da Câmara dos Deputados, o encer-
ramento da discussão da Medida Provisória 
nº 507/2010.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. 
– Laércio Oliveira, Vice-Líder do Bloco Parla-
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mentar PR,PRB,PTdoB,PRTB,PRP,PHS,PTC
,PSL – Valadares Filho, Vice-Líder do Bloco 
Parlamentar PSB,PTB,PCdoB – Paulo Teixei-
ra, Líder do PT – Miro Teixeira, Vice-Líder do 
PDT – Mendes Ribeiro Filho, 1º Vice-Líder 
do PMDB”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Retirados 
os seguintes requerimentos:

“Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 117, inci-

so XII, c/c 101, I, a, 3 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, que a votação 
do DVS à Emenda nº 5, seja feita pelo pro-
cesso de votação nominal, segundo o artigo 
186, inciso II.

Sala das Sessões, João Dado, PDT/SP”

DESTAQUE DE BANCADA 
(PSDB)

“Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 161, I, e § 

2º, combinado com art. 117, IX do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado do artigo 5º da Me-
dida Provisória nº 507/2010

Sala das Sessões, – Luiz Fernando 
Machado, Vice-Líder do PSDB”

DESTAQUE DE BANCADA 
(PSDB)

“Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 161, I, e § 

2º, combinado com art. 117, IX do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 21, 
oferecida à Medida Provisória nº 507/2010.

Sala das Sessões, – Luiz Fernando 
Machado, Vice-Líder do PSDB”

DESTAQUE DE BANCADA 
(Democratas)

“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, § 2º, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, desta-
que para votação em separado da Emenda 
nº 3, apresentada à Medida Provisória nº 
507/2010.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. 
– Onyx Lorenzoni – Pauderney Avelino, Vice-
-Líderes do Democratas”

DESTAQUE DE BANCADA 
(Bloco Parlamentar PSB,PTB,PCdoB)

“Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do § 2º do art. 161, 

do Regimento Interno, destaque para votação 
em separado da Emenda nº 5.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 
2011. – Osmar Júnior, Vice-Líder do Bloco 
Parlamentar PSB,PTB,PCdoB”

DESTAQUE DE BANCADA 
(Bloco Parlamentar PR,PRB,PTdoB, 

PRTB,PRP,PHS,PTC,PSL)

“Senhor Presidente, 
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, inciso II c/c seu § 2º, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos, destaque para a votação em separado 
da Emenda nº 5, de autoria da Deputada Alice 
Portugal, apresentada à Medida Provisória nº 
507, de 2010.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. 
– Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamen-
tar PR,PRB,PTdoB,PRTB,PRP,PHS,PTC,PSL”

DESTAQUE DE BANCADA 
(PDT)

“Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos Dos artigos 117, 

IX c/c art. 161, inciso II e § 2º do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 5, 
de autoria da Deputada Alice Portugal, apre-
sentada à Medida Provisória nº 507, de 2010.

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. 
– André Figueiredo, 1º Vice-Líder do PDT”

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em vota-
ção o parecer do Relator na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência e de 
sua adequação financeira e orçamentária, nos termos 
do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há orado-
res para falar contra.

Concedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos 
Mendes Thame. (Pausa.) S.Exa. retira a inscrição.

Há ainda inscrito o Deputado Ivan Valente.
O SR. CHICO ALENCAR – Sr. Presidente, peço 

a palavra para orientar.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Para orien-

tar, tem V.Exa. a palavra.
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Antes, consulto os Líderes se posso mandar 
registrar “sim” em todas as orientações, salvo na do 
PSOL. (Pausa.)

Então, determino que se registre “sim” em todas 
as orientações, menos na do PSOL – que gostaria de 
orientar.

Com a palavra o Deputado Chico Alencar.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSOL 
não é o partido do “não”; é o do voto criterioso.

Não consideramos – e a experiência de hoje o 
comprovou – que essa iniciativa devesse ser objeto de 
medida provisória. Esta medida provisória foi editada 
durante a disputa eleitoral. Portanto, é uma medida 
provisória de natureza absolutamente conjuntural.

Se se quisesse consolidar o princípio do sigilo 
fiscal – que, aliás, não é tão caro assim às pessoas 
honestas deste mundo –, dever-se-ia trabalhar com 
base num projeto de lei, até mesmo para aprofundar 
o que já determinam o Código Tributário Nacional e o 
Estatuto do Servidor Público.

O fato é que estamos fazendo uma discussão a 
reboque do Executivo, uma vez que a MP foi editada 
num momento meramente conjuntural e eleitoral. 

Assim sendo, para nós, a matéria não preenche 
os requisitos de urgência e relevância.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas dizer que vamos votar favoravelmente à matéria, 
considerando que foram aceitas nossas ponderações 
referentes à Emenda nº 9, apresentada pelo Deputa-
do Onyx Lorenzoni. É óbvio que haverá outras. Com 
esse entendimento, retiramos os nossos destaques.

Levando em consta que a carreira de auditor fis-
cal da Receita Federal é típica de Estado, queremos 
dar a ela a importância que merece. Dessa maneira, 
conseguimos atender melhor ao que se pretende e 
fica mais bem definida a questão o para auditor fiscal 
e o analista tributário.

O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, pela 
ordem.

O SR. IZALCI – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Eu entendi 

que a orientação de todos os partidos era “sim”, mas 
vejo que cada um vai orientar. 

Como vota o PSDB?
O SR. IZALCI (Bloco/PR – DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PR vota “sim”.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB – GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero me 
dirigir ao Relator. 

Com a emenda que foi acordada, é necessário 
que o Relator faça uma adequação ao § 2º do artigo, 
sob pena de não haver harmonia no texto.

Portanto, o § 2º precisa ser adequado ao texto 
acordado no Plenário. Por isso, dirijo-me ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – V.Exa. deve 
conversar com o Relator, Deputado João Campos.

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – O PR como 
vota?

O SR. IZALCI (Bloco/PR – DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero louvar a 
atitude do Relator, que acatou a emenda supressiva 
do art. 5º, o que realmente facilitará o trabalho dos 
contabilistas, profissionais que preparam as guias de 
recolhimento dos impostos, requerem certidões e fa-
zem o cálculo do parcelamento.

A exigência da procuração pública inviabilizaria 
o trabalho dos contadores. Louvo a atitude do Relator.

O PR vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO DADO – Sr. Presidente, o PDT 

quer orientar.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra o Deputado Luiz Fernando Machado.
O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO (PSDB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas para orientar “sim”, conforme já está no painel, 
e retirar o destaque do PSDB.

O SR. JOÃO DADO – Para orientar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não, 

Sr. Deputado.
O SR. JOÃO DADO (PDT – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou auditor fiscal 
há 30 anos. Quero parabenizar a Casa por este enten-
dimento que evita, de um lado, que a Receita Federal 
do Brasil possa ter seus auditores fragilizados na ple-
nitude de sua ação fiscalizadora e, de outro, coíbe as 
práticas à margem da lei.

Saúdo o Deputado Miro Teixeira, valoroso compa-
nheiro, e notadamente o Líder do Governo, o Deputado 
Cândido Vaccarezza. S.Exa. compreendeu muito bem 
a extensão da medida.

Fazendo as adaptações, teremos a plena ação 
fiscalizadora, e os atos à margem da legislação, à 
margem da função serão punidos na forma da medi-
da provisória.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
gostaria de cumprimentar o Relator Fernando Ferro e 
o Líder Cândido Vaccarezza, porque a supressão do 
art. 5º original – o que remanesce no art. 5º é outro 
dispositivo – é extremamente importante, pois resolve 
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a exigência da procuração por instrumento público, e 
a correção do art. 3º no texto proposto pelo Deputado 
Cândido Vaccarezza também resolve a questão do 
auditor e do analista.

Portanto, sem dúvida nenhuma, é extremamente 
importante que cheguemos a esse contexto, porque 
esta medida provisória não deveria nem estar sendo 
votada. Ela, na verdade, deveria perder sua eficácia.

Portanto, acompanhando o acordo, votamos “sim”.
O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, quero precisar que 
o Deputado João Campos tem razão: é necessário 
que se insira no § 2º a mesma modificação proposta 
ao art. 3º, para adequar a redação, que, conforme o 
dispositivo, ficaria incongruente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Será feito 
também.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 

os Srs. Parlamentares que forem pela aprovação per-
maneçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Passa-se 

à votação do mérito.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação de mérito, é preciso acoplar a sugestão fei-
ta pelo Deputado João Campos e aceita pelo Relator, 
Deputado Fernando Ferro.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Já foi aca-
tada, Sr. Deputado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Mas precisa 
ser explicitada, porque altera texto.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o projeto de lei de conversão, oferecido pelo Relator 
da Comissão Mista, com a alteração proposta pelo 
Relator, que já está sobre à mesa. 

“PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Institui hipóteses específicas de san-
ção disciplinar para a violação de sigilo 
fiscal e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O servidor público que permitir 

ou facilitar, mediante atribuição, fornecimen-
to, empréstimo de senha ou qualquer outra 
forma, acesso de pessoas não autorizadas 
a informações protegidas por sigilo fiscal, de 
que trata o art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, será punido com pena de de-
missão, destituição de cargo em comissão, ou 
cassação de disponibilidade ou aposentadoria. 

Art. 2º O servidor público que se utilizar 
indevidamente do acesso restrito às informa-
ções protegidas por sigilo fiscal será punido 
com pena de demissão, destituição de cargo 
em comissão, ou cassação de disponibilidade 
ou aposentadoria. 

Art. 3º O servidor público que acessar 
sem motivação funcional as informações prote-
gidas por sigilo fiscal será punido com pena de 
suspensão de até cento e oitenta dias, desde 
que não configurada a utilização indevida de 
que trata o art. 2º desta Lei. 

§ 1º O acesso a informações protegidas 
por sigilo fiscal será disciplinado pelo órgão res-
ponsável pela guarda da informação sigilosa. 

§ 2º O acesso sem motivação funcional 
de que trata o caput deste artigo acarretará a 
penalidade de demissão, destituição de cargo 
em comissão, ou cassação de disponibilidade 
ou aposentadoria:

I – se houver impressão, cópia ou qual-
quer forma de extração dos dados protegidos;

II – em caso de reincidência. 
Art. 4º A demissão, a destituição de cargo 

em comissão e a cassação de disponibilidade 
ou de aposentadoria previstas nos arts. 1º a 
3º incompatibilizam o ex-servidor para novo 
cargo, emprego ou função pública em órgão 
ou entidade da administração pública federal, 
pelo prazo de cinco anos. 

Art. 5º Aplica-se o disposto nesta Lei aos 
servidores regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, devendo o processo ad-
ministrativo seguir a disciplina nela constante. 

Parágrafo único. Os empregados regi-
dos pela Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, que praticarem as condutas 
previstas nos arts. 1º a 3º serão punidos, nos 
termos da legislação trabalhista e do regu-
lamento da empresa, conforme o caso, com 
suspensão ou rescisão do contrato de trabalho 
por justa causa.

Art. 6º Aplica-se o disposto nesta Lei ao 
superior hierárquico do servidor público, ou a 
qualquer autoridade, de quaisquer dos Poderes 
da União, que determinarem ou de qualquer for-
ma participarem, por ação ou omissão, da práti-
ca das condutas previstas nos artigos 1º ao 3º.

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

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. 
– Deputado Fernando Ferro, Relator.’’
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Houve outra 
alteração. No parágrafo anterior houve outra alteração 
idêntica.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Sim. Por 
isso, estamos dizendo que, onde couber a alteração, 
ela será feita para ajustar, de acordo com a intenção 
do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Em votação 
o projeto de lei de conversão oferecido pelo Relator da 
Comissão Mista, de acordo....

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
há inscrição para falar neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Não. Não 
há inscrição para falar neste momento. Estamos na 
votação do mérito. Era no encaminhamento anterior. 
Não houve. Então, passou.

O SR. IVAN VALENTE – Para orientar, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
Srs. Parlamentares que forem pela aprovação perma-
neçam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. IVAN VALENTE – Para orientar, Presidente.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA – Pela ordem, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – É votação 

do mérito. Nunca existe orientação nesta fase, nobre 
Deputado.

O SR. IVAN VALENTE – No mérito, há. O PSOL 
quer orientar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Desculpe-
-me, nobre Deputado, mas já foi feita a votação.

O SR. IVAN VALENTE – Não. Não votou.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está apro-

vada a Medida Provisória nº 507, de 2010, na forma 
do Projeto de Lei de Conversão, com as ressalvas 
oferecidas.

O SR. IVAN VALENTE – Sr. Presidente, é vota-
ção de mérito. O PSOL quer orientar a sua bancada. 
É um direito regimental.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Deixe orien-
tar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – A votação já 
foi feita, Sr. Deputado, mas concedo um minuto a V.Exa.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na orientação 
de mérito tem de orientar a bancada, sim.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Quando é 
exigida, quando é pedida. Quando não é pedida, po-
demos votar.

O SR. IVAN VALENTE – V.Exa. não fez a indi-
cação.

Sr. Presidente, nós participamos da negociação. 
O PSOL foi o primeiro partido a sustentar a necessi-
dade de a Casa adiar a discussão, porque o assunto 
era importante. Julgamos que o acordo feito avançou, 
em parte, no que se refere à questão funcional. Mas 
preferiríamos que tivesse saído da subjetividade o que 
está escrito concretamente, para não haver punição 
com base em critérios subjetivos. 

Na Emenda nº 5, se houver impressão, cópia ou 
extração de dados protegidos e em caso de reincidên-
cia, melhoraria o texto.

Segundo, essa questão teria de ser tratada não 
sob a forma de lei, mas de resolução interna da Receita. 
Não sei por que ela veio parar num projeto de lei. Isso 
foi feito no calor da campanha eleitoral, erroneamen-
te. Por isso, nem deveria ter virado medida provisória.

Não podemos punir o trabalho da Receita Federal. 
Temos de combater a sonegação fiscal e punir, sim, 
aqueles que praticam ilegalidades e irregularidades.

Por isso, o PSOL orientou “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Muito obri-

gado, Sr. Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Há sobre a 

mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 507-A, DE 2010 
(Projeto de Lei de Conversão nº 4 de 2011)

Institui hipóteses específicas de san-
ção disciplinar para a violação de sigilo 
fiscal e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O servidor público que permitir ou facilitar, 

mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de se-
nha ou qualquer outra forma, acesso de pessoas não 
autorizadas a informações protegidas por sigilo fiscal, 
de que trata o art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de ou-
tubro de 1966, será punido com pena de demissão, 
destituição de cargo em comissão, ou cassação de 
disponibilidade ou aposentadoria. 

Art. 2º O servidor público que se utilizar indevi-
damente do acesso restrito às informações protegidas 
por sigilo fiscal será punido com pena de demissão, 
destituição de cargo em comissão, ou cassação de 
disponibilidade ou aposentadoria. 

Art. 3º O servidor público que acessar sem mo-
tivação funcional as informações protegidas por sigi-
lo fiscal será punido com pena de suspensão de até 
180 (cento e oitenta) dias, desde que não configurada 
a utilização indevida de que trata o art. 2º desta Lei. 

§ 1º O acesso a informações protegidas por sigi-
lo fiscal será disciplinado pelo órgão responsável pela 
guarda da informação sigilosa. 
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§ 2º O acesso sem motivação funcional de que 
trata o caput deste artigo acarretará a penalidade de 
demissão, destituição de cargo em comissão, ou cas-
sação de disponibilidade ou aposentadoria:

I – se houver impressão, cópia ou qualquer forma 
de extração dos dados protegidos;

II – em caso de reincidência. 
Art. 4º A demissão, a destituição de cargo em 

comissão e a cassação de disponibilidade ou de apo-
sentadoria previstas nos arts. 1º a 3º incompatibilizam 
o ex-servidor para novo cargo, emprego ou função pú-
blica em órgão ou entidade da administração pública 
federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

Art. 5º Aplica-se o disposto nesta Lei aos servi-
dores regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, devendo o processo administrativo seguir a 
disciplina nela constante. 

Parágrafo único. Os empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
que praticarem as condutas previstas nos arts. 1º a 3º 
serão punidos, nos termos da legislação trabalhista e 
do regulamento da empresa, conforme o caso, com 
suspensão ou rescisão do contrato de trabalho por 
justa causa.

Art. 6º Aplica-se o disposto nesta Lei ao supe-
rior hierárquico do servidor público, ou a qualquer 
autoridade, de quaisquer dos Poderes da União, que 
determinarem ou de qualquer forma participarem, por 
ação ou omissão, da prática das condutas previstas 
nos arts. 1º a 3º.

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

Sala das Sessões, 1º de março de 2011. – De-
putado Fernando Ferro, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – As Sras. e 
os Srs. Deputados que forem pela aprovação perma-
neçam como se acham. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluído o pro-

cessado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Está encer-

rada a Ordem do Dia.
O SR. VAZ DE LIMA – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Com a pa-

lavra V.Exa.
O SR. VAZ DE LIMA (PSDB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero regis-
trar meu voto contrário, pelo entendimento que tenho 
de que a medida provisória é inócua relativamente ao 
tema. Já temos um arcabouço jurídico suficiente para 
atender a questões como essa.

Gostaria que registrasse o meu voto contrário.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encerrada a 

Ordem do Dia, o Deputado Paulo Rubem Santiago tem 
a palavra; em seguida, o Deputado Cândido Vaccarezza.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PDT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero registrar o esforço da bancada do PDT para que 
chegássemos a um acordo sobre a matéria, acordo 
que, na verdade, corrigiu a enorme injustiça que es-
taria sendo praticada contra auditores e analistas tri-
butários da Receita Federal do Brasil, porque deixava 
implícita a presunção de que todos aqueles que, no 
exercício das suas atribuições legais, acessassem os 
dados fiscais estariam agindo sem motivo justificado.

Quero, por isso, homenagear a categoria dos 
auditores e analistas tributários da Receita Federal do 
Brasil, porque nos ajudaram a construir a um acordo 
que acabou representando o fortalecimento da Recei-
ta Federal do Brasil e aumentando a capacidade de 
arrecadação do Estado brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Deputado 

Cândido Vaccarezza, tem V.Exa. a palavra.
O SR. CÂNDIDO VACCAREZZA (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de parabenizar o Relator, o Deputado Fernan-
do Ferro, que apresentou um parecer preciso. S.Exa. 
soube dialogar com o Governo, com a Oposição e com 
todos os partidos, inclusive com aqueles partidos que 
não são Governo nem Oposição, como o PPS e o PV 
– que estão se dizendo neutros – pelo menos foi o que 
declarou o Deputado Zequinha, Líder desse Bloco. 

Repito, o Deputado Fernando Ferro soube nego-
ciar com todos os partidos e apresentou ao Plenário 
um parecer que pôde ser votado e aprovado.

Parabéns, Deputado Fernando Ferro.
Sr. Presidente, aproveito para parabenizar V.Exa. 

pela condução dos trabalhos e para agradecer à base 
do Governo, que, mesmo numa semana em que a Casa 
se encontra vazia, sempre aqui esteve presente para 
garantir nossas posições, as posições do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Encontra-se 
presente o Sr. Valdir Colatto, representante do Estado 
de Santa Catarina, eleito pela Coligação PMDB/ PSL/
PSC/PPS/DEM – PTC/PRP/PSDB – que tomará posse 
em virtude do afastamento do titular.

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

(Comparece à Mesa o Sr. Valdir Colatto e presta 
o seguinte compromisso):

“PROMETO MANTER, DEFENDER E 
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR 
AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO 
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POVO BRASILEIRO E SUSTENTAR A UNIÃO, 
A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO 
BRASIL”.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maia) – Declaro 
empossado o Sr. Valdir Colatto. (Palmas.)

O Sr. Marco Maia, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
sessão prosseguirá até as 20 horas.

Vou começar a conceder a palavra aos Deputa-
dos inscritos.

O SR. ÁTILA LINS (PMDB – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
PMDB – na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Sergio Zveiter.

O SR. SERGIO ZVEITER (PDT – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas registrar que hoje é o aniversário da cidade 
do Rio de Janeiro.

Parabenizo a população do Rio de Janeiro e o 
Prefeito Eduardo Paes por essa data.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Mendes 
Ribeiro Filho.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, inscrito para o Pequeno Expediente, não consegui 
usar da palavra, pois fui chamado ao Gabinete da 
Presidência. 

Quero registrar, Sr. Presidente, manifestação que 
ouvi do Sr. Ministro da Justiça, o nosso ex-colega José 
Eduardo Cardozo, por quem tenho grande respeito, 
acerca do desarmamento no País, assunto extrema-
mente polêmico. 

Todos esperavam que o Brasil votasse, maciça-
mente, a favor do desarmamento, mas, para surpre-
sa geral, aconteceu exatamente o contrário. O Brasil 
disse “não” ao desarmamento dos homens decentes 
e orientou, com seu voto, o poder público no sentido 
do desarmamento daqueles que estão a perturbar a 
paz social em nosso País.

O Estatuto do Desarmamento foi um avanço, 
não há como negar. Foram retiradas de circulação 
milhares de armas. Mas vejam que paradoxo: o crime 
aumentou, o que mostra claramente que precisamos 
concentrar nossa ação na retirada da arma daqueles 
que cometem atos contra a sociedade.

E por onde entram as armas ilegais? Será por in-
termédio do cidadão honesto que tem uma arma para 

a sua defesa? Ou será através das nossas fronteiras 
e do comércio ilegal? 

Precisamos investir muito em matéria de segu-
rança pública. Devemos fortalecer o sistema penitenci-
ário. Temos de fortalecer o trabalhador em segurança 
votando a PEC 300, que tanto discutimos nesta Casa. 
E, evidentemente, quando falamos em retomar a polí-
tica de desarmamento, temos de pensar em tudo que 
foi feito tempos atrás, na manifestação da sociedade, 
para chegar à grande conclusão, qual seja, que preci-
samos desarmar o bandido e não o cidadão. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ato 
da Presidência referente a emendas apresentadas à 
Medida Provisória nº 517, de 2010 – indeferimento li-
minar de emenda que versa sobre matéria estranha.

ATO DA PRESIDÊNCIA

Com fundamento no art. 4º, § 4º, da Resolução 
nº 1, de 2002-CN, combinado com o art. 125 do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, indefiro 
liminarmente as Emendas nºs 84, 85, 115 e 117 apre-
sentadas à Medida Provisória nº 517, de 2010, por ver-
sarem sobre matéria estranha, tudo em conformidade 
com a decisão desta Presidência proferida em resposta 
à Questão de Ordem nº 478, de 2009. 

Publique-se. Oficie-se. 
Marco Maia, Presidente da Câmara dos 

Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ato 
da Presidência referente as emendas apresentadas à 
Medida Provisória nº 524/11 – indeferimento liminar de 
medida provisória que versa sobre matéria estranha.

ATO DA PRESIDÊNCIA

Com fundamento no art. 4º, § 4º, do Regimento 
Interno, da Resolução nº 01/2002-CN, combinando 
com o art. 125 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, indefiro liminarmente a Emenda nº 2 apre-
sentada à Medida Provisória nº 524/2011, por versar 
sobre matéria estranha, tudo em conformidade com 
a decisão desta Presidência, proferida em resposta a 
questão de ordem nº 478/2009. 

Publique-se. Oficie-se. 
Marco Maia, Presidente da Câmara dos 

Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra pela ordem à nobre Deputada Jô Moraes.

A SRA. JÔ MORAES (Bloco/PCdoB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, que-
ro cumprimentar esta Casa que, nos entendimentos 
finais da Medida Provisória nº 507, evitou o que seria 
a prática de grave erro.
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Evidentemente, é fundamental tomar medidas que 
combatam o acesso a informações protegidas pelo si-
gilo fiscal. Para isso, já existem inúmeros instrumentos 
legais, como a Lei nº 8.112 e Código de Tributário Na-
cional, que prevê, no seu art. 198, punição para casos 
de quebra de sigilo fiscal. Mas estávamos caminhando, 
Sr. Presidente, em nome de proteger o cidadão, para 
engessar a atividade dos auditores fiscais. 

Os auditores fiscais e os demais servidores da 
Receita Federal têm um compromisso fundamental no 
combate aos ilícitos tributários no País. A Receita Fede-
ral já tem um conjunto de medidas que visam preservar 
a coisa pública, os recursos públicos. A atitude de man-
ter uma visão absolutamente vaga sobre o que seria 
o acesso imotivado poderia levar, como tem levado, a 
uma situação de engessamento da Receita Federal.

Por isso, cumprimento esta Casa pelo acordo 
acertado em torno da matéria. O compromisso da Re-
ceita, tão bem executado nesse período, é permanecer 
no combate à quebra do sigilo fiscal, no combate aos 
ilícitos tributários, prática tão ao gosto daqueles que 
prevaricam com os recursos públicos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Ro-
naldo Benedet.

O SR. RONALDO BENEDET (PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta Casa solicitar ao Gover-
no Federal, por intermédio dos Ministérios da Fazenda 
e da Agricultura, providências no sentido de proteger 
nossos agricultores, produtores de fumo, de arroz e 
de maçã. Relativamente à maçã, precisamos da sub-
venção para o pagamento do seguro. Hoje, o custo da 
maçã é mais alto que o preço obtido pelos agricultores.

A região serrana de Santa Catarina, principal-
mente a cidade de São Joaquim, é responsável por 
19% da produção de maçã do nosso País.

É preciso controlar a importação de maçã. Esta-
mos diante de um problema de excedente no mercado, 
fazendo com que o País baixe o preço desse produto, 
não possibilitando aos nossos agricultores a devida 
remuneração. É preciso remunerar também o traba-
lho das famílias dos agricultores, produtores de maçã.

O mesmo acontece com a produção de fumo. 
Como as empresas produtoras de fumo não classifi-
cam o preço, que paguem pelo menos o custo, o tra-
balho de toda uma família envolvida nessa produção. 

Estivemos no Ministério da Fazenda, e o mesmo 
ocorre em relação ao arroz, que tem tido um preço 
abaixo do custo.

Sr. Presidente, é preciso que o Governo Fede-
ral ajude, neste momento de safra, os produtores de 
maçã, de fumo e de arroz.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Ge-
raldo Resende.

O SR. GERALDO RESENDE (PMDB – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres 
colegas Deputados, foi enterrado em meu Estado, na 
manhã de hoje, o corpo da ex-Deputada e Conselheira 
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 
Sul Celina Jallad.

S.Exa. foi minha colega na Assembleia Legislativa. 
Era filha do ex-Governador Wilson Barbosa Martins, 
referência na luta pela democracia em nosso Estado. 
Seu falecimento deixa enorme lacuna em nossa socie-
dade, principalmente quando estamos às vésperas da 
comemoração do Dia Internacional da Mulher.

Celina Jallad era amiga, companheira, guerreira e, 
acima de tudo, alguém devotada à boa causa pública.

Então, da tribuna da Câmara dos Deputados, en-
caminho à família Barbosa Martins os nossos pêsames, 
entendendo que o abraço amigo e afetuoso fará com 
que supere mais essa perda, que não é só da família, 
mas também do Estado de Mato Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Zoi-
nho, do PR do Rio de Janeiro.

O SR. ZOINHO (Bloco/PR – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputa-
das, Srs. Deputados, senhoras e senhores presentes, 
crianças, jovens, senhoras, senhores, pessoas com 
deficiência que me ouvem, veem ou leem, pela Rádio 
Câmara e pela TV Câmara, pela Internet, pelas redes 
sociais e, inclusive, por meio da Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS, e em particular os ilustres cidadãos 
do meu Estado, Rio de Janeiro, a quem tenho o orgu-
lho de aqui representar, saúdo os 106 anos de funda-
ção dos Rotary Clubs do mundo. O primeiro deles foi 
criado no dia 23 de fevereiro de 1905.

O Rotary Club surgiu em Chicago, Estados Uni-
dos. Foi um dos primeiros clubes de serviço criado no 
mundo. Os Rotary Clubs adaptaram-se muito bem às 
condições brasileiras. Encontraram aqui os meios ide-
ais para o seu florescimento. O espírito cooperativo e 
alegre do brasileiro caiu como uma luva para o tipo de 
atividade desenvolvida pelos rotarianos.

O objetivo do Rotary é estimular e fomentar o 
ideal de servir como base de todo empreendimento 
digno, promovendo e apoiando: o desenvolvimento do 
companheirismo como elemento capaz de proporcionar 
oportunidade de servir; o reconhecimento do mérito de 
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toda a ocupação útil e a difusão das normas de ética 
profissional; a melhoria da comunidade pela conduta 
exemplar de cada um na sua vida pública e privada; 
e a aproximação dos profissionais de todo o mundo, 
visando à consolidação das boas relações, da coope-
ração e da paz entre as nações.

Os mais de 100 anos de atividade ininterruptas 
comprovam a excelente integração que os Rotary Clubs 
têm com as comunidades a que servem. 

Não faltam bons motivos para celebrar, pois cada 
rotariano guarda na consciência a certeza de que o 
Rotary contribuiu, contribui e contribuirá para o de-
senvolvimento da humanidade, especialmente no que 
compete à construção de uma sociedade mais justa 
e fraterna, pautada em princípios éticos e no respeito 
ao próximo.

Senhoras e senhores, com tantos serviços já 
prestados, quais seriam os mais urgentes desafios 
dos Rotarys? Na área da saúde, pode-se destacar a 
luta contra a erradicação da poliomielite, o que seria 
um presente magnífico para a humanidade. Tudo leva 
a crer que se está próximo desse objetivo, pois o tra-
balho que vem sendo desenvolvido nos quatro países 
em que a doença é endêmica está produzindo resul-
tados altamente promissores.

Pode-se esperar, também, um crescimento do 
exército de voluntários rotarianos e o estabelecimento 
de mais clubes, principalmente em comunidades onde 
o Rotary não atua. Tenho essa convicção cristalizada 
há tempos, pois conheço o espírito vibrante que ener-
giza toda a família rotariana.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputa-
dos, senhoras e senhores, registro meus parabéns aos 
integrantes dos Rotary Clubs de todo o Brasil pelos 
106 anos de vida! Em nome de milhões de brasileiros 
que são beneficiários de seus serviços, agradeço o 
empenho com que realizam desinteressadamente a 
sua nobre missão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 

conceder a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado 
Valdir Colatto. Em seguida, falarão os Deputados Átila 
Lins e Pastor Marco Feliciano. Qualquer Parlamentar 
que desejar fazer uso da palavra pode procurar um 
dos microfones do plenário.

Tem a palavra o Deputado Valdir Colatto.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB – SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Inocêncio Oliveira, caros colegas, é com alegria que, 
depois de 1 mês de ausência, retorno a esta Casa, 
assumindo a cadeira do Deputado Paulo Bornhausenº 

Registro meu compromisso de continuar tra-
balhando pelo Brasil, por Santa Catarina, pelo povo 

brasileiro. Pretendo defender nossas bandeiras e bus-
car uma saída para a legislação ambiental brasileira, 
problema que aflige quem produz, quem trabalha no 
campo e na cidade.

Sr. Presidente, precisamos votar o Código Flo-
restal brasileiro. O relatório do Deputado Aldo Rebelo 
está pronto para ser votado, pois foi aprovado na Co-
missão Especial. Tenho certeza de que esta Casa vai 
estar atenta a essa votação nos próximos dias.

O acordo foi feito com o Presidente Marco Maia, 
as Lideranças foram convocadas para que o projeto 
seja votado pelo Plenário desta Casa. Só assim po-
deremos dar uma resposta ao Brasil. O Congresso 
tem de resolver isso. Estamos criando um impasse e 
travando as atividades econômicas rurais e urbanas.

É bom que todos saibam que tudo ficou na licen-
ça ambiental. Não temos uma estrutura organizacional 
no sistema CONAMA/IBAMA, o que faz com que trave 
todo o processo por falta de pessoal e de estrutura.

Precisamos trabalhar fortemente. Estamos a pos-
tos para trabalhar e convencer os colegas de que temos 
de votar esse projeto. Temos de olhar para a agricultura 
e para o povo brasileiro, defender tudo aquilo que for 
justo e legal. Temos que dar uma resposta à sociedade 
e apresentar uma política de resultado, que é sempre 
a nossa pauta de trabalho.

Cumprimento todos os colegas e funcionários da 
Casa neste meu retorno a esta Casa.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a oportunidade.
O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ÁTILA LINS (PMDB – AM. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Zona Franca de Manaus completou on-
tem 44 anos de fundação. 

Na última quinta-feira, 24 de fevereiro, a autarquia 
realizou sessão solene não apenas para comemorar a 
data, mas também para aprovar uma série de projetos 
de interesse do Parque Industrial de Manaus.

Essa sessão contou com a presença do Secre-
tário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, Sr. Alessandro Teixeira; 
do Governador do Estado do Amazonas, Omar Aziz, 
e do Senador Eduardo Braga. Também lá estivemos 
prestigiando a Superintendente da Zona Franca de 
Manaus, Dra. Flávia Grosso, que vem, ao longo do 
mandato do ex-Presidente Lula e agora no início da 
gestão da Presidente Dilma, dirigindo a SUFRAMA.

Sr. Presidente, todos temos percebido o quanto a 
Zona Franca tem levado o desenvolvimento para o Es-
tado do Amazonas, para todos os Estados da Amazônia 
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Ocidental, para o Amapá. Daí estarmos regozijados no 
momento em que a Zona Franca completa 44 anos de 
fundação, prestando relevantíssimos serviços a toda 
aquela região, principalmente ao Estado do Amazonas.

Portanto, fica o registro dos 44 anos de fundação 
da SUFRAMA e da solenidade que, na oportunidade, 
homenageou várias lideranças empresariais, trabalha-
doras e os próprios funcionários daquela instituição.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Pastor 
Marco Feliciano. (Pausa.)

Vou conceder a palavra ao ilustre Deputado Je-
fferson Campos, e, em seguida, aos Deputados Stefano 
Aguiar, Aguinaldo Ribeiro, Luis Carlos Heinze, Fabio 
Trad e Celso Maldaner.

Tem a palavra, pela ordem, o Deputado Jeffer-
son Campos.

O SR. JEFFERSON CAMPOS (Bloco/PSB-SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te Inocêncio Oliveira, quero cumprimentar a todos e 
comunicar que amanhã a Frente Parlamentar Cristã 
Brasil-Israel pela Paz estará reunida em parceria com 
a Embaixada de Israel e realizará exposição nesta 
Casa intitulada Os Desenhos das Crianças de Terezín, 
promovida pela Frente. 

Convidamos todos os Parlamentares, funcionários 
e aqueles que quiserem acompanhar a exposição a 
comparecer amanhã, a partir das 16h30min, à galeria 
do 10º andar do Anexo IV da Casa. Contaremos com 
a presença do Embaixador de Israel.

Gostaria, também, Sr. Presidente, de registrar que 
realizaremos no dia 17 de março próximo, na cidade 
de Votorantim, o Seminário de Crescimento Espiritual, 
realizado pelo Deputado Federal e Presidente da Igreja 
do Evangelho Quadrangular, Pastor Mário de Oliveira.

Promovemos esses seminários em todo o Esta-
do de São Paulo e em todo o Brasil para que, neste 
momento de tanta luta, tanto conflito – temos visto a 
falta de paz, o crescimento das drogas, da violência 
na família, a desagregação de valores familiares –, 
milhares e milhares de pessoas sejam atingidas por 
uma palavra de esperança, de fé, de paz, de alegria.

Devo dizer que S.Exa. está no sétimo mandato 
nesta Casa, e tem trabalhado em prol da família bra-
sileira, presidindo a Igreja do Evangelho Quadrangular 
em todo o Brasil.

Quero deixar registrado que, no dia 17 de mar-
ço, S.Exa. estará em Votorantim; nos dias 19 e 20, em 
Bauru, realizando com toda a liderança e os pastores 
da Igreja do Evangelho Quadrangular esse seminário 
de crescimento espiritual para aqueles que ali estive-
rem participando.

Obrigado, Sr. Presidente Inocêncio Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Stefano Aguiar.

O SR. STEFANO AGUIAR (PSC – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
de aproveitar esta oportunidade, em razão da minha 
posse na semana passada, para agradecer ao povo 
mineiro a confiança na minha pessoa, povo que é o 
dono desta cadeira.

Até chegarmos a esta nobre Casa, pequenos 
confiaram em nós. Na verdade, são os pequenos que, 
expressando a sua vontade, nos permitem chegar a 
esta posição.

Agradeço, portanto, ao povo mineiro, aos amigos 
e a todos aqueles que confiaram na minha pessoa.

Também agradeço ao Deputado Mário de Olivei-
ra, que se está licenciando, que proporcionou a opor-
tunidade de eu estar nesta nobre Casa na companhia 
dos nobres senhores.

Trago votos de amizade, paz e prosperidade a 
todos.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize o re-
gistro deste pronunciamento nos Anais da Casa e sua 
divulgação pelos meios de comunicação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nobre 
Deputado Stefano Aguiar, V.Exa. será atendido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Agui-
naldo Ribeiro, do PP da Paraíba. 

O SR. AGUINALDO RIBEIRO (PP – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apro-
veito esta oportunidade para registrar o requerimento 
que acabamos de protocolizar no sentido de solicitar 
a duplicação da BR-104 – V.Exa. conhece muito bem 
aquela região –, que liga Caruaru ao Município de 
Remígio, na Paraíba, passando por Campina Grande, 
nossa cidade.

Sr. Presidente, V.Exa. sabe que está sendo fi-
nalizada a duplicação da rodovia que vai do limite de 
Caruaru à divisa com a Paraíba.

Estamos, portanto, pedindo prioridade ao Minis-
tério dos Transportes para que seja executada essa 
obra tão importante, que liga cidades como Toritama 
e Santa Cruz do Capibaribe, que hoje têm forte vincu-
lação econômica com nossa cidade, Campina Grande, 
o que vai integrar toda aquela região.

Faço este apelo ao Ministro, para que esses re-
cursos previstos no PAC possam ser liberados com a 
máxima urgência, a fim de que essa obra seja concluída.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 

conceder a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado 
Luis Carlos Heinze, do PP do Rio Grande do Sul. Em 
seguida, falarão os Deputados Luciano Moreira, Fa-
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bio Trad, Celso Maldaner, Geraldo Thadeu e Marcos 
Montes.

Tem a palavra o Deputado Luis Carlos Heinze.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, registro com pesar que, na ma-
drugada de domingo, o nosso Rio Grande do Sul e o 
Brasil ficaram de luto com a perda de um grande ho-
mem público, o nosso ex-Senador Octávio Cardoso – 
marido da Senadora Ana Amélia Lemos –, em razão 
de uma parada cardíaca que sofreu.

A Senadora esteve conosco no sábado em um 
evento com os arrozeiros catarinenses. O Deputado 
Celso Maldaner e o Deputado Valdir Colatto estiveram 
no Rio Grande do Sul. Houve uma grande concentra-
ção, e a Senadora participou conosco da abertura da 
colheita lá em Camaquã e, à tarde, veio a Brasília e 
conseguiu ainda se encontrar com o Senador, que já 
estava com problemas e, na madrugada de domingo, 
veio a falecer. Lamentamos muito o ocorrido.

No nosso Partido Progressista, antiga ARENA, 
antigo PDS, o Senador Octávio Cardoso foi presiden-
te. Foi Deputado Estadual, Senador da República. O 
Rio Grande do Sul perde um grande homem público.

Faço esse registro e publicamente manifesto meus 
pêsames à Senadora Ana Amélia Lemos, às filhas do 
nosso Senador, aos netos que ele deixou no Rio Gran-
de do Sul. Tenho certeza de que esse é o sentimento 
de todos os gaúchos.

Foi uma grande figura pública o nosso compa-
nheiro Senador Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Lu-
ciano Moreira.

O SR. LUCIANO MOREIRA (PMDB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje pela manhã, participamos da 
sessão conjunta do Congresso Nacional em homena-
gem às mulheres. O dia 8 de março neste ano cairá 
na próxima segunda-feira, o que impossibilitará que as 
homenagens sejam prestadas nessa data. Registro, 
portanto, minha homenagem a todas as mulheres do 
Brasil. Em especial, quero saudar carinhosamente as 
queridas colegas Deputadas.

O mundo celebra com muita alegria o mês inter-
nacional da mulher e várias importantes conquistas na 
maioria das culturas, povos e países. Mas ela ainda luta 
por igualdade de direitos remanescentes não respeita-
dos integralmente em lugares onde trevas ainda reinam. 

Nada justifica, nenhuma tolerância é devida a 
qualquer ato violento contra a mulher. Toda a força da 
lei e da consciência moral da sociedade tem de ser 
aplicada a quem não respeita a condição feminina. Te-

mos de lutar sempre com toda a nossa energia para 
abolir o preconceito contra qualquer mulher, porque 
atinge toda pessoa, a humanidade. 

A origem dessa comemoração, associada a bru-
tais atos de violência contra 129 operárias nova-iorqui-
nas, é mancha do passado que temos a obrigação de 
tornar cada vez mais distante e pálida. Foi na fábrica 
que a luta feminina teve seu mais importante marco 
referencial histórico de nascença. 

Felizmente, hoje, avanços se alastram na socieda-
de, mas todos sabemos como é impositivo estar atento, 
alerta e vigilante em todo lugar, nos escritórios, nas 
ruas, na escola, em casa, para assegurar a trajetória 
ascendente das conquistas femininas.

Que sábia decisão teve a Organização das Na-
ções Unidas, em 1975, ao reconhecer 8 de março como 
o Dia Internacional da Mulher. 

No Brasil, a condição feminina vem sendo cada 
vez mais reverenciada positiva e respeitosamente na 
vida cotidiana. Sinto-me privilegiado de viver neste 
tempo memorável, em que a maioria dos meus con-
temporâneos elegeu a primeira mulher Presidenta do 
País. O voto soberano e a voz das urnas são as mais 
eloquentes provas da confiança da Nação na capaci-
dade de realização da mulher brasileira. É uma home-
nagem à maturidade democrática do País, é histórico 
ser comandado pela primeira vez por uma mulher. A 
Presidenta Dilma – vitoriosa em todos os Municípios 
maranhenses – é o coroamento desse processo que 
orgulha a nação.

Tenho incontida alegria de ver meu querido Ma-
ranhão mais uma vez sob comando feminino. Sei que 
a Governadora Roseana honra a vontade política dos 
eleitores, sabe ser a líder de todos os maranhenses.

Sei de quanta importância têm as mulheres. A 
elas devo muito do sucesso da minha campanha, nos 
bairros de São Luís, nas cidades onde influenciam co-
munidades, famílias inteiras. Algumas exercem man-
datos, e muitas estão no anonimato.

Aqui mesmo, nesta Casa do povo, nossa querida 
Deputada Rose de Freitas, pioneira na Mesa Diretora, 
orgulha meu partido como 1ª Vice-Presidente. Ela é 
a síntese do belo percurso que teve início em 24 de 
fevereiro de 1932, com o sagrado direito do voto para 
a mulher brasileira.

No Brasil de todos os tempos, professoras for-
mam gerações, que devem a elas o caráter, a simpatia 
e a cordialidade que o mundo respeita. Hoje, mulheres 
são a maioria da população, sentam na maior parte 
dos bancos universitários, estão no mercado de tra-
balho, são empresárias, ocupam cada vez mais posi-
ções estratégicas. Com orgulho, vejo isso na minha 
própria casa.
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Neste tempo de comemorações do dia e do mês 
da mulher, temos muito a celebrar. Mas ainda temos 
obstáculos a superar, sonhos a realizar. E nossa ge-
ração tem, todos os dias, a oportunidade de resgatar 
dívidas históricas, de lutar para que mulheres sejam 
tratadas com dignidade, para que o Brasil cresça, seja 
mais justo.

Sr. Presidente, nobres Deputados, queridas cole-
gas Deputadas, nossas antepassadas, avós e mães têm 
seus olhos em nós, esperam que no presente usemos 
nossa consciência, força e coragem – principalmente 
nestas tribunas, nas escolhas, nas prioridades, nas 
votações – para garantir futuro digno, o que nossas 
irmãs, esposas, filhas e netas merecem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Fabio 
Trad, do PTB de Mato Grosso do Sul.

O SR. FABIO TRAD (PMDB – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não quero 
corrigi-lo, e V.Exa. acertou com tanto entusiasmo meu 
nome que fico até constrangido em dizer que meu par-
tido é o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
é do PMDB de Mato Grosso do Sul. E faz questão de 
dizer que seu Estado é Mato Grosso do Sul.

O SR. FABIO TRAD – Sr. Presidente, aproveito 
a oportunidade para parabenizar V.Exa., pois todas as 
vezes em que está na presidência da Mesa dá opor-
tunidade a todos os Deputados de se manifestar. É o 
compromisso de V.Exa., democrata que é, com a plu-
ralidade desta Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
de dizer aos sul-mato-grossenses e aos brasileiros em 
geral que, nesses 30 dias de atividades parlamentares, 
tomamos algumas iniciativas. Encaminhamos à Con-
sultoria da Casa ideias que podem ser transformadas 
em lei. Uma delas é a necessidade de se regulamentar 
o art. 150, § 5º, da Constituição Federal, no sentido 
de que, em todos os produtos e serviços, deve haver 
esclarecimentos aos consumidores sobre os preços e 
o valor dos impostos indiretamente recolhidos. Isso é 
para fazer com que o consumidor tenha a percepção 
de que participa do bolo tributário nacional.

Mais do que isso, Sr. Presidente, também esta-
mos reinstalando a Frente Parlamentar da Advoca-
cia, em defesa dos valores do contraditório, do devido 
processo legal e de todos aqueles inerentes a essa 
secular profissão.

Por fim, apresentamos também à Consultoria 
da Casa, para que seja formatada juridicamente, uma 
ideia para que Juiz de Direito não seja aquele que te-

nha apenas 3 anos de atividade jurídica, e sim 3 anos 
de atividade forense, o que é diferente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Pastor Mar-
co Feliciano.

O SR. PASTOR MARCO FELICIANO (PSC – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, é com muita alegria que faço 
uso desta tribuna para prestar homenagem à memória 
de um ilustre brasileiro, Rui Barbosa, pela passagem 
de mais um aniversário de sua morte, que ocorreu em 
1º de março de 1923.

Muito se fala que o brasileiro não tem memória. 
Isso não é verdade, pois, hoje, 88 anos após sua morte, 
ainda lembramos o Águia de Haia, assim chamado por 
sua atuação como representante do povo brasileiro na 
importante Corte de Haia, na Holanda, onde causou 
grande impressão por sua erudição, grande cultura 
e inteligência, pois discursou em vários idiomas com 
perfeição ímpar. Seus livros até hoje são atuais e se 
prestam a aprimorar a cultura de nosso povo. É reco-
nhecido internacionalmente pelo seu caráter e postu-
ra política, honrando nossas Casas de leis. Ocupou a 
cadeira de Deputado e a de Senador.

É o registro que faço a respeito desse nobre 
brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao Deputado Celso Maldaner.
O SR. CELSO MALDANER (PMDB – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, hoje, dia 1º de março, houve impor-
tante reunião com o Ministro Wagner Rossi, da qual 
participaram representantes de 32 câmaras setoriais 
e temáticas.

A reunião foi muito importante, principalmente 
quando o Ministro deixou muito clara a nossa depen-
dência da importação de insumos agrícolas e da in-
fraestrutura. Somos muito eficientes da porteira para 
dentro, mas infelizmente ainda deixamos muito a de-
sejar no que diz respeito à infraestrutura. Mencione-se 
também a burocracia. O Ministro vai procurar dar agi-
lidade, a fim de diminuir os prazos para obtenção de 
registro. Isso é muito importante.

Também quero destacar que o Congresso Nacio-
nal deve fazer sua parte agora. Esperamos que ainda 
neste mês possamos votar as mudanças no Código 
Florestal brasileiro, para propiciar mais segurança aos 
produtores rurais. 

Sr. Presidente, registro que, domingo, estivemos 
em Urubici, Santa Catarina, falando das mudanças no 
Código Florestal brasileiro e levando esclarecimentos 



10128 Quarta-feira 2 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2011

aos nossos produtores. Há expectativa muito grande de 
que possamos promover essas mudanças no Código 
Florestal, para oferecer mais segurança aos produto-
res rurais que tanto trabalham.

Como disse o nosso colega Deputado Benedet, 
realmente estamos enfrentando algumas dificuldades 
hoje, como os plantadores de maçã e os suinocultores. 
Esse é o nosso trabalho e estamos aqui para defender 
os produtores de Santa Catarina e do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO 
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Ministro 
da Agricultura, Wagner Rossi, afirmou nesta terça-feira, 
dia 1º de março, que sua intenção é intensificar o apoio à 
pecuária nos mesmos moldes em que, atualmente, o Go-
verno já auxilia a agricultura. A declaração ocorre em meio 
a um processo de disparada do preço da carne no País.

O Ministro participou de um encontro dos repre-
sentantes das 32 câmaras setoriais e temáticas, na 
sede do Ministério, em Brasília. Rossi apresentou dois 
pontos considerados como grandes desafios durante 
sua gestão: a dependência da importação de insumos 
agrícolas e da infraestrutura.

Rossi defendeu o avanço por conta do Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC. Salientou que a 
intermodalidade – integração de ferrovias, hidrovias e 
rodovias – também será um avanço para o setor, deven-
do reduzir os custos de frete para o produtor e levan-
do alimento a preços mais baixos para o consumidor.

O Ministro também voltou a falar do processo de 
modernização pelo qual passará a Pasta. De acordo 
com ele, a intenção é reduzir ao máximo a burocra-
tização existente hoje. Um exemplo citado foi a meta 
de reduzir para 6 meses o prazo médio de obtenção 
de registros no Ministério.

Durante o encontro, Rossi também anunciou 
que, até o fim do ano, será editada uma publicação 
para mostrar à sociedade o trabalho dessas câmaras. 
A intenção é distribuir um livro às universidades, às 
instituições acadêmicas e às Casas Legislativas com 
artigos assinados pelos seus Presidentes, pelos Se-
cretários da Agricultura e pelo próprio Ministro a que 
esteja relacionada cada uma dessas câmaras.

“Essas reuniões são importantes para a formula-
ção de políticas públicas, e muitos dos trabalhos aca-
bam se tornando ações efetivas do Governo”, enfatizou 
o Ministro. Ele não quis, no entanto, mencionar nenhum 
trabalho efetivado, para não destacar uma câmara em 
relação a outra em encontro que reúne representantes 
de todos os setores.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Ge-
raldo Thadeu.

O SR. GERALDO THADEU (Bloco/PPS – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Deputado Inocêncio Oliveira, grande amigo; Sras. e 
Srs. Deputados, o assunto de que vou tratar é de cons-
ternação nacional. Vou procurar ler, porque a emoção 
é muito forte.

É com imenso pesar que transmito minha solida-
riedade e meus sentimentos aos familiares e amigos 
dos jovens vítimas do trágico acidente em Bandeira 
do Sul, Estado de Minas Gerais. Nesse triste fato, 16 
jovens morreram após serem atingidos por um fio de 
alta tensão, quando acompanhavam um trio elétrico, 
na noite do último domingo, dia 27. Outros 50 jovens 
foram atendidos nos hospitais, e atualmente 25 con-
tinuam internados.

Devemos agradecer a todos que colaboraram 
no amparo às vítimas no Município de Bandeira do 
Sul, nessa tragédia sem precedentes no sul de Minas 
Gerais. Entre eles, os Prefeitos de Bandeira do Sul e 
de Poços de Caldas, José dos Santos e Paulo César 
Silva, que imediatamente enviaram ambulâncias e 
equipes de socorro ao local; a equipe da Santa Casa 
de Saúde de Poços de Caldas que mobilizou todo o 
seu efetivo, a fim de atender as vítimas da fatalidade. 
Também agradeço aos membros do Hospital Dr. Pedro 
Sanches, do Hospital São Domingos, do Santa Lúcia – 
Hospital do Coração e à UNIMED, todos de Poços de 
Caldas, além da equipe do Hospital São Francisco, de 
Botelhos, da Santa Casa de Campestre e à equipe do 
Hospital João XXIII, de Belo Horizonte, que também 
recebeu os feridos de Bandeira do Sul.

Agradecemos o apoio e empenho do Governador 
do Estado, Antonio Anastasia, que esteve na cidade 
prestando sua solidariedade; ao Deputado Carlos Mos-
coni e ao Secretário de Saúde do Estado, Antonio Jorge.

A Polícia Militar de Minas Gerais também mere-
ce o nosso reconhecimento, pois realizou um trabalho 
excelente no apoio às vítimas e na organização após 
o acidente.

Por fim, agradecemos ao SAMU de Poços de 
Caldas, que disponibilizou sua equipe para o atendi-
mento das vítimas de Bandeira do Sul.

Diante dessa triste realidade, solicito especial 
atenção do Governador do Estado de Minas, Antonio 
Anastasia, e da Presidenta Dilma, para proibirem a 
venda e a circulação da serpentina metalizada, que é 
apontada como causadora do acidente, até o resultado 
do laudo técnico que comprove o motivo do curto-cir-
cuito e o rompimento da rede elétrica.
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Sabemos que existem fatos difíceis de explicar, 
como esse que aconteceu em um momento de alegria, 
em um dos períodos mais festejados em nosso País, o 
carnaval. Mas lamentamos e, mais uma vez, levamos 
os nossos sentimentos aos familiares e amigos que 
sofrem com a tragédia.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação deste pronunciamento pelos meios de co-
municação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Mar-
cos Montes. 

O SR. MARCOS MONTES (DEM – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presi-
dente, pela costumeira gentileza de V.Exa. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todas as 
vezes em que uso este microfone é para agradecer ao 
povo da minha cidade de Uberaba, que me concedeu a 
honra de dirigi-la por 8 anos e me concede também a 
oportunidade de ocupar esta Casa há dois mandatos já. 

Hoje, de forma muito especial, homenageio Ube-
raba, que amanhã completa 191 anos. Então, quero 
hoje, diante deste microfone, parabenizar todos aque-
les que nela residem ou que são de lá mas estão fora. 
Desejo que Uberaba continue essa cidade solidária, 
amiga e caridosa. Parabéns a Uberaba!

Sras. e Srs. Deputados, aproveito a oportunidade 
para parabenizar o Hospital Dr. Helio Angotti, de Ubera-
ba, que completa 50 anos de existência, nas pessoas 
de seu Diretor-Presidente, Dr. Délcio Scandiuzzi, e do 
Dr. Gabriel Prata Rezende, a quem também transmito 
meu abraço.

A Uberaba e a seu povo os meus agradecimen-
tos. Parabéns pelo aniversário! 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado As-
sis Melo. 

O SR. ASSIS MELO (Bloco/PCdoB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, grave acidente aconteceu ontem na 
FANAMOR, empresa da minha cidade. Quinze traba-
lhadores foram atingidos, sendo que um se encontra 
em estado grave.

Infelizmente, acidentes ainda ocorrem de ma-
neira sistemática, não só na indústria da nossa ci-
dade, da nossa região, mas em todo o País. É ne-
cessário que tomemos providências para que os 
trabalhadores não percam sua força de trabalho e, 
sobretudo, sua vida.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. DR. UBIALI – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. UBIALI (Bloco/PSB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ontem, na cidade de Franca, foi inaugura-
do o Ambulatório Médico de Especialidades – AME. O 
Governo esteve presente por intermédio do Governa-
dor Geraldo Alckminº 

Foi uma festa importante, mas houve um pedi-
do do Governador. Os AMEs estão sendo criados no 
Estado de São Paulo, mas não há teto do Governo 
Federal, o SUS não aumentou o teto. Isso está acar-
retando mais serviço, mais demanda; no entanto, não 
há complementaridade. Precisamos rever o teto do 
Estado de São Paulo. Apesar de ser um Estado rico, 
sabe-se que, na área da saúde, o recurso ainda é in-
suficiente. Isso ocorre em todos os Estados, e São 
Paulo não foge disso.

Por isso, o Governador me encarregou de pedir 
ao Governo Federal, à Presidenta Dilma, ao Ministro 
Padilha que possamos rever o teto do Estado de São 
Paulo e dar condições de funcionamento ao AME.

O SR. FRANCISCO FLORIANO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FRANCISCO FLORIANO (Bloco/PR – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
muito obrigado.

Boa noite, Brasil. É importante parabenizar a Ci-
dade Maravilhosa, a cidade que acolhe todo o povo 
brasileiro, o povo nordestino e o de qualquer parte. 
Fico muito feliz de aqui representá-la.

Graças a Deus, pelo empenho do Governo Mu-
nicipal, do Estadual e até do Federal, com essa união, 
podemos fazer a cidade do Rio cada vez mais feliz e 
maravilhosa.

Muito obrigado.

VII – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COM-
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Chico das Verduras PRP PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Luciano Castro PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Teresa Surita PMDB 
Total de Roraima 3
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AMAPÁ

Dalva Figueiredo PT 
Davi Alcolumbre DEM 
Evandro Milhomen PCdoB PsbPtbPcdob
Fátima Pelaes PMDB 
Total de Amapá 4

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB PsbPtbPcdob
Lira Maia DEM 
Luiz Otávio PMDB 
Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará 6

AMAZONAS

Henrique Oliveira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Pauderney Avelino DEM 
Total de Amazonas 2

RONDÔNIA

Lindomar Garçon PV PvPps
Marinha Raupp PMDB 
Mauro Nazif PSB PsbPtbPcdob
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia 4

ACRE

Flaviano Melo PMDB 
Henrique Afonso PV PvPps
Total de Acre 2

TOCANTINS

Irajá Abreu DEM 
Laurez Moreira PSB PsbPtbPcdob
Total de Tocantins 2

MARANHÃO

Carlos Brandão PSDB 
Cleber Verde PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Davi Alves Silva Júnior PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Hélio Santos PSDB 
Luciano Moreira PMDB 
Ribamar Alves PSB PsbPtbPcdob
Total de Maranhão 6

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Genecias Noronha PMDB 
Gorete Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Airton PT 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 

Vicente Arruda PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Ceará 6

PIAUÍ

Iracema Portella PP 
Júlio Cesar DEM 
Paes Landim PTB PsbPtbPcdob
Total de Piauí 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
João Maia PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Wagner PV PvPps
Total de Rio Grande do norte 3

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Damião Feliciano PDT 
Efraim Filho DEM 
Hugo Motta PMDB 
Wellington Roberto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Paraíba 5

PERNAMBUCO

Anderson Ferreira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Eduardo da Fonte PP 
José Chaves PTB PsbPtbPcdob
Pastor Eurico PSB PsbPtbPcdob
Paulo Rubem Santiago PDT 
Pedro Eugênio PT 
Roberto Teixeira PP 
Sergio Guerra PSDB 
Silvio Costa PTB PsbPtbPcdob
Total de Pernambuco 9

ALAGOAS

Joaquim Beltrão PMDB 
Total de Alagoas 1

SERGIPE

Almeida Lima PMDB 
Total de Sergipe 1

BAHIA

Arthur Oliveira Maia PMDB 
Erivelton Santana PSC 
João Carlos Bacelar PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
José Rocha PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Waldenor Pereira PT 
Total de Bahia 5

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Aelton Freitas PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
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Antônio Roberto PV PvPps
Aracely de Paula PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlaile Pedrosa PSDB 
Dimas Fabiano PP 
Eduardo Azeredo PSDB 
Fábio Ramalho PV PvPps
Jaime Martins PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Leonardo Monteiro PT 
Leonardo Quintão PMDB 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Paulo Piau PMDB 
Rodrigo de Castro PSDB 
Vitor Penido DEM 
Zé Silva PDT 
Total de Minas Gerais 17

ESPÍRITO SANTO

Camilo Cola PMDB 
Cesar Colnago PSDB 
Dr. Jorge Silva PDT 
Lelo Coimbra PMDB 
Total de Espírito Santo 4

RIO DE JANEIRO

Aureo PRTB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Dr. Carlos Alberto PMN 
Hugo Leal PSC 
Miro Teixeira PDT 
Neilton Mulim PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Rio de Janeiro 5

SÃO PAULO

Abelardo Camarinha PSB PsbPtbPcdob
Antonio Bulhões PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Arlindo Chinaglia PT 
Beto Mansur PP 
Bruna Furlan PSDB 
Cândido Vaccarezza PT 
Carlos Zarattini PT 
Dr. Ubiali PSB PsbPtbPcdob
Eli Correa Filho DEM 
Jefferson Campos PSB PsbPtbPcdob
Jonas Donizette PSB PsbPtbPcdob
José Mentor PT 
Keiko Ota PSB PsbPtbPcdob
Marcelo Aguiar PSC 
Paulo Freire PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Santiago PV PvPps
Total de São Paulo 17

MATO GROSSO

Homero Pereira PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl

Júlio Campos DEM 
Valtenir Pereira PSB PsbPtbPcdob
Total de Mato Grosso 3

DISTRITO FEDERAL

Augusto Carvalho PPS PvPps
Jaqueline Roriz PMN 
Total de Distrito Federal 2

GOIÁS

Delegado Waldir PSDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB PsbPtbPcdob
Leandro Vilela PMDB 
Ronaldo Caiado DEM 
Total de Goías 5

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Giroto PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul3

PARANÁ

Abelardo Lupion DEM 
Angelo Vanhoni PT 
Edmar Arruda PSC 
Giacobo PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
João Arruda PMDB 
Zeca Dirceu PT 
Total de Paraná 6

SANTA CATARINA

Décio Lima PT 
Jorge Boeira PT 
Valdir Colatto PMDB 
Total de Santa Catarina 3

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Pepe Vargas PT 
Ronaldo Nogueira PTB PsbPtbPcdob
Total de Rio Grande do Sul 5

Deixam de Comparecer à Sessão os Srs.:

Partido Bloco

PARÁ

André Dias PSDB 
Arnaldo Jordy PPS PvPps
Total de Pará 2
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AMAZONAS

Sabino Castelo Branco PTB PsbPtbPcdob
Total de Amazonas 1

ACRE

Marcio Bittar PSDB 
Total de Acre 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Total de Tocantins 1

MARANHÃO

Pinto Itamaraty PSDB 
Professor Setimo PMDB 
Total de Maranhão 2

CEARÁ

Antonio Balhmann PSB PsbPtbPcdob
Arnon Bezerra PTB PsbPtbPcdob
Chico Lopes PCdoB PsbPtbPcdob
Total de Ceará 3

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB 
Total de Piauí 1

RIO GRANDE DO NORTE

Fábio Faria PMN 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Total de Rio Grande do norte 2

PERNAMBUCO

Fernando Coelho Filho PSB PsbPtbPcdob
Mendonça Filho DEM 
Total de Pernambuco 2

ALAGOAS

Maurício Quintella Lessa PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsP-
tcPsl
Total de Alagoas 1

SERGIPE

Andre Moura PSC 
Total de Sergipe 1

BAHIA

Acelino Popó PRB PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Alice Portugal PCdoB PsbPtbPcdob
Amauri Teixeira PT 
Daniel Almeida PCdoB PsbPtbPcdob
Edson Pimenta PCdoB PsbPtbPcdob
Geraldo Simões PT 
Lucio Vieira Lima PMDB 
Luiz Alberto PT 

Luiz Argôlo PP 
Marcos Medrado PDT 
Maurício Trindade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Nelson Pellegrino PT 
Roberto Britto PP 
Sérgio Barradas Carneiro PT 
Total de Bahia 14

MINAS GERAIS

Diego Andrade PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Gilmar Machado PT 
Lael Varella DEM 
Renzo Braz PP 
Walter Tosta PMN 
Total de Minas Gerais 5

RIO DE JANEIRO

Adrian PMDB 
Alexandre Santos PMDB 
Arolde de Oliveira DEM 
Edson Santos PT 
Marcelo Matos PDT 
Pedro Paulo PMDB 
Total de Rio de Janeiro 6

SÃO PAULO

Aline Corrêa PP 
Arnaldo Jardim PPS PvPps
Duarte Nogueira PSDB 
Milton Monti PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Paulo Maluf PP 
Paulo Teixeira PT 
Ricardo Tripoli PSDB 
Roberto Freire PPS PvPps
Total de São Paulo 8

MATO GROSSO

Carlos Bezerra PMDB 
Wellington Fagundes PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Mato Grosso 2

GOIÁS

Sandro Mabel PR PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl
Total de Goías 1

PARANÁ

Alfredo Kaefer PSDB 
André Vargas PT 
Rubens Bueno PPS PvPps
Total de Paraná 3

SANTA CATARINA

Pedro Uczai PT 
Total de Santa Catarina 1
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RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Moreira PMDB 
Enio Bacci PDT 
Jeronimo Goergen PP 
Manuela D`ávila PCdoB PsbPtbPcdob
Renato Molling PP 
Sérgio Moraes PTB PsbPtbPcdob
Vilson Covatti PP 
Total de Rio Grande do Sul 8

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerro a sessão, designando para amanhã, quarta-feira, 
dia 2 de março, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 508, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 508, de 2010, que abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da Edu-
cação, no valor de R$ 968.185.382,00, para 
os fins que especifica. Pendente de parecer 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
24/10/2010

PRAZO NA CÂMARA: 07/11/2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

25/11/2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 20/03/2011

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 509, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 509, de 2010, que dá nova re-
dação ao parágrafo único do art. 7º da Lei nº 
11.668, de 2 de maio de 2008, que dispõe so-
bre o exercício da atividade de franquia postal. 
Pendente de parecer da Comissão Mista. A 
Emenda de nº 4, foi indeferida liminarmente por 
versar sobre matéria estranha, nos termos do 
art. 4º, § 4º, da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. 
art. 125 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados (Questão de Ordem nº 478/2009).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
27/10/2010

PRAZO NA CÂMARA: 10/11/2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

28/11/2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 23/03/2011

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 510, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 510, de 2010, que regula o cum-
primento de obrigações tributárias por con-
sórcios que realizem negócios jurídicos em 
nome próprio; dá nova redação ao art. 31 da 
Medida Provisória nº 497, de 27 de julho de 
2010, que promove desoneração tributária de 
subvenções governamentais destinadas ao fo-
mento das atividades de pesquisa tecnológica 
e desenvolvimento de inovação tecnológica 
nas empresas e institui o Regime Especial 
de Tributação para construção, ampliação, 
reforma ou modernização de estádios de fu-
tebol – RECOM; acresce dispositivos à Lei 
no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que 
institui contribuição de intervenção de domínio 
econômico destinada a financiar o Programa 
de Estímulo à Interação Universidade-Empresa 
para o Apoio à Inovação; e dá outras providên-
cias. Pendente de parecer da Comissão Mista. 
As Emendas de nºs 5, 6, 7, 8, 9 e 10, foram 
indeferidas liminarmente por versarem sobre 
matéria estranha, nos termos do art. 4º, § 4º, 
da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
(Questão de Ordem nº 478/2009).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 
11/11/2010

PRAZO NA CÂMARA: 25/11/2010
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

13/12/2010 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 07/04/2011

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 511, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 511, de 2010, que dispõe sobre 
medidas para assegurar a sustentabilidade 
econômico-financeira do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BN-
DES, sobre autorização para garantia do finan-
ciamento do Trem de Alta Velocidade – TAV, no 
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trecho entre os Municípios do Rio de Janeiro 
– RJ e Campinas – SP, e dá outras providên-
cias. Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 21-11-10
PRAZO NA CÂMARA: 5-12-10
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

2-2-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 17-4-11

5 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 512, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 512, de 2010, que altera a Lei nº 
9.440, de 14 de março de 1997, que estabelece 
incentivos fiscais para o desenvolvimento re-
gional e da indústria automotiva. Pendente de 
parecer da Comissão Mista. A Emenda de nº 
6, foi indeferida liminarmente por versar sobre 
matéria estranha, nos termos do art. 4º, § 4º, 
da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
(Questão de Ordem nº 478/2009).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 9-12-10
PRAZO NA CÂMARA: 2-2-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

20-2-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 5-5-11

6 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 513, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida Pro-
visória nº 513, de 2010, que autoriza o Fundo de 
Compensação de Variações Salariais – FCVS 
a assumir, na forma disciplinada em ato do 
Conselho Curador do Fundo de Compensação 
de Variações Salariais – CCFCVS, direitos e 
obrigações do Seguro Habitacional do Sistema 
Financeiro da Habitação – SH/SFH, oferecer 
cobertura direta a contratos de financiamento 
habitacional averbados na Apólice do SH/SFH, 
autoriza o Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transporte – DNIT a utilizar recursos 
federais em apoio à transferência definitiva do 
domínio da malha rodoviária federal para os 
Estados, acresce o Porto do Pólo Industrial de 
Manaus no item 4.2 da Relação Descritiva dos 
Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres, inte-
grante do Anexo do Plano Nacional de Viação, 
aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, e dá outras providências. Pendente de 
parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 9-12-10
PRAZO NA CÂMARA: 2-2-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

20-2-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 5-5-11

7 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 514, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 514, de 2010, que altera a Lei 
nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe 
sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – 
PMCMV e a regularização fundiária de assen-
tamentos localizados em áreas urbanas, as 
Leis nºs 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, e 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964, e dá outras providências. 
Pendente de parecer da Comissão Mista. As 
Emendas de nºs 17, 36, 38, 39, 43, 45 e 52, 
foram indeferidas liminarmente por versarem 
sobre matéria estranha, nos termos do art. 4º, 
§ 4º, da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
dos (Questão de Ordem nº 478/2009).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 15-12-10
PRAZO NA CÂMARA: 8-2-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

26-2-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 11-5-11

URGÊNCIA 
(Art. 62, da Constituição Federal)

Discussão

8 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 515, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 515, de 2010, que abre crédito 
extraordinário em favor da Justiça do Trabalho 
e de diversos órgãos do Poder Executivo, no 
valor global de R$ 26.673.264.196,00, para 
os fins que especifica. Pendente de parecer 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

COMISSÃO MISTA: 15-2-11
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19-3-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-11
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9 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 516, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 516, de 2010, que dispõe sobre 
o salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 
2011. Pendente de parecer da Comissão Mista.

COMISSÃO MISTA: 15-2-11
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19-3-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-11

10 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 517, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida Pro-
visória nº 517, de 2010, que dispõe sobre a inci-
dência do imposto sobre a renda nas operações 
que especifica, altera as Leis nºs 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, 9.430, de 27 de dezem-
bro de 1996, 11.478, de 29 de maio de 2007, e 
12.350, de 20 de dezembro de 2010, institui o 
Regime Especial de Incentivos para o Desenvol-
vimento de Usinas Nucleares – RENUCLEAR, 
dispõe sobre medidas tributárias relacionadas 
ao Plano Nacional de Banda Larga, altera a le-
gislação relativa à isenção do Adicional ao Frete 
para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, 
dispõe sobre a extinção do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento, e dá outras providências. Pen-
dente de parecer da Comissão Mista.

COMISSÃO MISTA: 15-2-11
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19-3-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-11

11 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 518, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 518, de 2010, que disciplina a 
formação e consulta a bancos de dados com 
informações de adimplemento, de pessoas na-
turais ou de pessoas jurídicas, para formação 
de histórico de crédito. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

COMISSÃO MISTA: 15-2-11
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19-3-11 (46º DIA)

PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-11

12 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 519, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida Pro-
visória nº 519, de 2010, que autoriza o Poder 
Executivo a doar estoques públicos de alimen-
tos para assistência humanitária internacional. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

COMISSÃO MISTA: 15-2-11
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19-3-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-11

13 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 520, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 520, de 2010, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública 
denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares S.A. – EBSERH e dá outras pro-
vidências. Pendente de parecer da Comissão 
Mista.

COMISSÃO MISTA: 15-2-11
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19-3-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-11

14 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 521, DE 2010 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 521, de 2010, que altera a Lei nº 
6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre 
as atividades do médico-residente e prorro-
ga o prazo de pagamento da Gratificação de 
Representação de Gabinete e da Gratificação 
Temporária para os servidores ou empregados 
requisitados pela Advocacia-Geral da União. 
Pendente de parecer da Comissão Mista. As 
Emendas de nºs 5, 6 e 9, foram indeferidas 
liminarmente por versarem sobre matéria es-
tranha, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolu-
ção nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados (Questão 
de Ordem nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 15-2-11
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-11
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PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 
19-3-11 (46º DIA)

PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-11

15 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 522, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 522, de 2011, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios dos 
Transportes e da Integração Nacional, no va-
lor global de R$ 780.000.000,00, para os fins 
que especifica. Pendente de parecer da Co-
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

COMISSÃO MISTA: 15-2-11
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19-3-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-11

16 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 523, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 523, de 2011, que autoriza a 
concessão de subvenção econômica ao Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES, em operações de financia-
mento destinadas a capital de giro e investi-
mento de empresas e micro empreendedores 
individuais localizados em Municípios do Es-
tado do Rio de Janeiro. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

COMISSÃO MISTA: 15-2-11
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19-3-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-11

17 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 524, DE 2011 

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único, da Medida 
Provisória nº 524, de 2011, que altera a Lei 
no 12.337, de 12 de novembro de 2010, para 
autorizar a prorrogação de contratos por tempo 
determinado firmados com fundamento na alí-
nea “h” do inciso VI do art. 2º da Lei no 8.745, 
de 9 de dezembro de 1993. Pendente de pa-
recer da Comissão Mista. A Emenda de nº 2, 
foi indeferida liminarmente por versar sobre 
matéria estranha, nos termos do art. 4º, § 4º, 

da Resolução nº 1/2002-CN, c.c. art. 125 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
(Questão de Ordem nº 478/2009).

COMISSÃO MISTA: 15-2-11
PRAZO NA CÂMARA: 1-3-11
PASSA A SOBRESTAR A PAUTA EM: 

19-3-11 (46º DIA)
PERDA DE EFICÁCIA: 1-6-11

AVISOS

ATO CONVOCATÓRIO

Nos termos do § 2º do artigo 28 do Regimento 
Interno, CONVOCO reunião destinada à instalação dos 
trabalhos das Comissões Permanentes e eleição dos 
respectivos Presidentes e Vice-Presidentes, no dia 2 
de março de 2011, quarta-feira, às 10 horas, para as 
Comissões de:

– Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural;

– Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional;

– Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática;

– Constituição e Justiça e de Cidadania; 
Defesa do Consumidor;

– Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio;

– Desenvolvimento Urbano;
– Educação e Cultura;
– Finanças e Tributação;
– Fiscalização Financeira e Controle;
– Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-

tentável;
– Minas e Energia;
– Relações Exteriores e de Defesa Na-

cional;
– Seguridade Social e Família;
– Trabalho, de Administração e Serviço 

Público; e
– Viação e Transportes;
e às 14 horas, para as Comissões de:
– Direitos Humanos e Minorias;
– Legislação Participativa;
– Segurança Pública e Combate ao Cri-

me Organizado; e
– Turismo e Desporto.

Brasília, 23 de fevereiro de 2011. – Marco Maia, 
Presidente.
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Art. 
216, § 1º, do RICD).

Nº 5/11 (Henrique Eduardo Alves) – Dá nova re-
dação ao § 3º do art. 25, ao § 2º do art. 26 e acres-
centa parágrafo ao art. 45 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados. Tendo apensado o de 
nº 15/11.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/03/11

Nº 7/11 (DOMINGOS DUTRA) – Prevê a autonomia 
financeira das Comissões Permanentes para a gestão, 
dentro dos respectivos campos temáticos, das suas 
atividades internas e externas.
ÚLTIMA SESSÃO: 02/03/11

Nº 11/11 (DOMINGOS DUTRA) – Altera o art. 86 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, instituin-
do a obrigatoriedade de inserção de uma cota mínima 
de proposições de iniciativa parlamentar na Ordem do 
Dia das sessões. 
ÚLTIMA SESSÃO: 02/03/11

Nº 13/11 (José Mentor) – Institui o Requerimento 
de Manutenção de Proposição na Pauta da Ordem 
do Dia.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/11

Nº 14/11 (MENDES RIBEIRO FILHO) – Acrescenta 
art. 259-A ao Regimento Interno, criando novos cre-
denciamentos junto à Câmara dos Deputados.
ÚLTIMA SESSÃO: 02/03/11

II – RECURSOS

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 2º, DO RICD
(SUJEITO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
e 3º DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2º, do RICD).

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 394/2005 (Reginaldo Lopes) – Inclui a expressão 
jovem na denominação do Capítulo VII, e dá nova re-
dação ao art. 227.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/03/2011

PROJETO DE LEI

Nº 1633/1989 (JOSE CAMARGO) – Disciplina a iden-
tificação criminal do civilmente identificado (art. 5º, in-
ciso LVIII , da Constituição).
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 3194/1989 (FLORICENO PAIXAO) – Acrescenta 
parágrafo único ao art. 6º do Código de Processo Penal
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 3832/1989 (GANDI JAMIL) – Dispõe sobre a iden-
tificação criminal – Código de Processo Penal.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 4082/1989 (PAULO ZARZUR) – Dá nova redação ao 
inciso VIII do artigo sexto do Código de Processo Penal, 
que trata da identificação datiloscópica dos indiciados.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 4288/1989 (ALVARO ANTONIO) – Define o cabi-
mento da identificação criminal, nos termos do artigo 
quinto, inciso LVIII, da Constituição Federal.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 6003/1990 (SENADO FEDERAL – IRAM SARAI-
VA) – Estabelece os casos em que acontecerá a iden-
tificação criminal , para os fins do disposto no art. 8º , 
item LVIII da Constituição.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 800/1991 (Freire Júnior) – Disciplina a identifica-
ção criminal do civilmente identificado.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 1524/1991 (José Carlos Coutinho) – Acrescenta 
parágrafo único ao artigo sexto do Código de Proces-
so Penal.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 2063/1991 (MAVIAEL CAVALCANTI) – Isenta de 
identificação criminal o civilmente identificado, regula-
mentando o artigo quinto inciso LVIII, da Constituição 
Federal.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011
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Nº 3774/1997 (Senado Federal – Pedro Simon) – Re-
gula o inciso LVIII do art. 5º da Constituição Federal, 
dispondo sobre a identificação criminal.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 4521/1998 (Antonio Carlos Pannunzio) – Altera 
dispositivo da Lei nº 9.437, de 1997, dispondo sobre 
a autorização de porte de arma de fogo para os Guar-
das Municipais.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/03/2011

Nº 4588/1998 (Abelardo Lupion) – Dá nova redação 
aos arts. 13 e 16 da Lei nº 9.437, de 20 de fevereiro 
de 1997.
DECURSO: 2a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10/03/2011

Nº 3183/2000 (Alberto Fraga) – Altera os arts. 154 e 
158 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Có-
digo de Trânsito Brasileiro.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/03/2011

Nº 6866/2006 (Vicentinho) – Altera a Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para dispor sobre a oferta de veículos 
adaptados pelos Centros de Formação de Condutores.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/03/2011

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1/2011 (Mendonça Filho) – Susta o parecer AGU/
AG-17/2010, aprovado, nos termos do art. 40 da Lei 
Complementar nº 73 de 1993, pelo Presidente da Re-
pública, em 31 de dezembro de 2010.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/03/2011

PROJETO DE LEI

Nº 8041/2010 (Guilherme Campos) – Institui o Dia 
Nacional da Mobilização Social pela Educação.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 11/2011 (Weliton Prado) – Dispõe sobre a política 
mineral nacional, institui o Conselho Nacional de Políti-

ca Mineral e a Agência Nacional de Recursos Minerais 
e dá outras providências
DECURSO: 4a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03/03/2011

Nº 14/2011 (Weliton Prado) – Altera a Lei nº 9.986, 
de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de 
recursos humanos das Agências Reguladoras e dá 
outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 63/2011 (Otavio Leite) – Dispõe sobre as placas 
comemorativas da inauguração de obras públicas de 
qualquer natureza.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 65/2011 (Otavio Leite) – Altera o inciso XIV da Lei 
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação 
dada pela Lei nº 11.052, de 29 de dezembro de 2004, 
para incluir entre os rendimentos isentos do imposto 
de renda os proventos percebidos pelos portadores 
de diabetes mellitus.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 67/2011 (Otavio Leite) – Regulamenta a Profissão 
de Cuidador de Pessoa, delimita o âmbito de atuação, 
fixa remuneração mínima e dá outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 68/2011 (Otavio Leite) – Altera a Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional – LDB, para dispor sobre 
educação física no ensino infantil, fundamental e médio.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 69/2011 (Otavio Leite) – Institui o direito ao Brasi-
leiro residente no exterior, de votar para Presidente e 
Vice-Presidente da República, Senador da República 
e Deputado Federal de seu estado de origem eleitoral, 
ou de origem natal, a seu juízo previamente definido e 
dá outras providências.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011

Nº 72/2011 (Otavio Leite) – Altera o art. 20 da Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que “dispõe sobre 
a Organização da Assistência Social e dá outras provi-
dências”, para dispor sobre a concessão do benefício 
de prestação continuada.
DECURSO: 3a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04/03/2011
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Nº 189/2011 (Weliton Prado) – Institui o Dia do In-
ternauta.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/03/2011

Nº 193/2011 (Fátima Pelaes) – Institui o dia 19 de no-
vembro como o Dia Nacional do Empreendedorismo.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11/03/2011

(Encerra-se a sessão às 20 horas)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 

DEPUTADO PAES LANDIM NO PERÍODO 
DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIENTE 
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS Nº 017, REALIZADA EM 21 DE 
FEVEREIRO DE 2011 – RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB – PI.) – Sr. 
Presidente, aproveito a oportunidade para aplaudir o 
excelente artigo da Presidenta Dilma Rousseff, publi-
cado ontem no jornal Folha de S.Paulo, destacando 
a importância da educação e do conhecimento para 
o futuro do Brasil, intitulado País do conhecimento, 
potência ambiental. 

Diz ela, com muita propriedade: “Mesmo quando 
os grandes planos de desenvolvimento foram dese-
nhados, a questão social continuou como apêndice e 
a educação não conquistou lugar estratégico”.

É bem verdade que a educação caiu muito a partir 
da reforma educacional de 1968. O importante é que 
pela primeira vez um Presidente da República enfati-
zou o papel estratégico da educação em nosso País.

Diz a Presidenta Dilma:

“Enorme janela de oportunidade se abre 
para o Brasil. Já não parece uma meta tão dis-
tante tornar-se um país economicamente rico 
e socialmente justo. Mas existem ainda gigan-
tescos desafios pela frente. E o principal, na 
sociedade moderna, é o desafio da educação 
de qualidade, da democratização do conheci-
mento e do desenvolvimento com respeito ao 
meio ambiente.”

Duas preocupações básicas dos tempos atuais: 
educação e meio ambiente.

Mais adiante, mostrando sua preocupação com 
o destino da educação e a importância fundamental 
do educador, assim se expressou:

“Como a tecnologia irá modificar o espaço 
físico das escolas? Quais serão as ferramen-
tas à disposição dos estudantes? Como será 
a relação professor-aluno? São questão sem 
respostas claras.

Tenho certeza, no entanto, de que a fi-
gura-chave será a do educador, o formador do 
cidadão da era do conhecimento.”

Outras considerações importantes são feitas, Sr. 
Presidente, e mostram exatamente a grande visão de 
estadista da Presidenta Dilma Rousseff: saber que 
educação, desenvolvimento com respeito ao meio am-
biente e sensibilidade social são metas importantes 
para a projeção do País do futuro.

Diz ainda, com muita propriedade: “O desenvol-
vimento sustentável será um diferencial na relação do 
Brasil com o mundo.”

A ênfase que dá ao meio ambiente é importante. 
Diz ela mais adiante:

“No presente e no futuro, a geração de 
riqueza não poderá ser pautada pela visão de 
curto prazo e pelo consumo desenfreado dos 
recursos naturais. O uso inteligente da água e 
das terras agriculturáveis, o respeito ao meio 
ambiente e o investimento em fontes de energia 
renováveis devem ser condições intrínsecas do 
nosso desenvolvimento econômico.”

Essa visão estratégica da Presidenta Dilma Rous-
seff é uma visão de estadista, revelada, pela primeira 
vez, por um Presidente da República. Nem aqueles 
que tiveram acesso às carreiras universitárias como 
professores demonstraram, num artigo tão incisivo, 
objetivo e profundo, essa preocupação com meio am-
biente e educação, sobretudo com educação de quali-
dade, tema que até Ministros da Educação esquecem, 
às vezes, de enfatizar.

Esse belo artigo da Presidenta Dilma Rousseff 
deveria ser leitura obrigatória para todos os homens 
públicos deste País, sobretudo dos setores públicos 
que lidam com educação – Governadores e Prefeitos 
–, porque é exatamente uma grande profissão de fé no 
papel da educação no mundo em que o conhecimento 
será a marca decisiva do futuro dos povos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DESPACHOS DO PRESIDENTE EM  
PROPOSIÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 189, DE 2011 
(Do Sr. Weliton Prado) 

Institui o Dia do Internauta 
(Devolva-se a Proposição, por Contrariar 

o Disposto no Art. 4º da Lei 12.345/10, C/C O 
Art. 137, §1º, Inciso I, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, Sugerindo-lhe a 
forma de Indicação. Oficie-se ao autor e, após, 
Publique-se.) 
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DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Tendo em vista a vigência da Emenda Consti-
tucional nº 65, de 14 de julho de 2010, que “Altera a 
denominação do Capítulo VII do Título VIII da Consti-
tuição Federal e modifica o seu art. 227, para cuidar 
dos interesses da juventude”, nos termos do art. 164, 
inciso I, do RICD, a prejudicialidade da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 394/2005. Publique-se.

Em 1-3-2011. – Marco Maia, Presidente

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Tendo em vista a vigência da Lei nº 12.217, de 
17 de março de 2010, que “Acrescenta dispositivo ao 
art. 158 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 

– Código de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigató-
ria aprendizagem noturno”, bem como a apreciação 
pela Câmara dos Deputados, e encaminhado ao Se-
nado, do Projeto de Lei nº 975/1999, que “Obriga os 
Centros de Formação de Condutores a adaptar 10% 
(dez por cento) de sua frota para o aprendizado de 
pessoas portadoras de deficiência física e dá outras 
providências”, declaro, nos termos do art. 164, inciso 
I, do RICD, a prejudicialidade dos Projetos de Lei 
nºs 3.183/2000 e 6.866/2006. Por oportuno, determi-
no sejam arquivadas todas as proposições acessórias 
aos projetos mencionados, devendo ser juntadas aos 
respectivos autos. Publique-se.

Em 1-3-2011. – Marco Maia, Presidente

PROJETO DE LEI Nº 193, DE 2011  
(Da Sra. Fátima Pelaes) 

Institui o dia 19 de novembro como o 
Dia Nacional do Empreendedorismo 

(Devolva-se a Proposição, por Contrariar 
o Disposto no Art. 4º da Lei 12.345/10, C/C O 
Art. 137, §1º, Inciso I, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, Sugerindo-lhe a 
forma de Indicação. Oficie-se ao autor e, após, 
Publique-se.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1, DE 2011  

(Do Sr. Mendonça Filho) 

Susta o parecer AGU/AG-17/2010, apro-
vado, nos termos do art. 40 da Lei Com-
plementar nº 73 de 1993, pelo Presidente 
da República, em 31 de dezembro de 2010 

(Devolva-se a Proposição, nos termos do 
Art. 137, § 1º, Inciso II, Alínea “A”, do RICD. 
Oficie-se ao autor. Publique-se. Proposição 
Sujeita à Apreciação do Plenário)
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SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, resolve:

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANDREA 
COSTA MARQUES, ponto nº 6339, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atri-Analista Legislativo – atri- – atri-
buição Técnico em Comunicação Social – Divulgação 
Institucional, Classe Especial, Padrão 45, da função 
comissionada de Diretor da Coordenação de Divul-Diretor da Coordenação de Divul-
gação, FC-07, da Secretaria de Comunicação Social, 
do Quadro de Pessoal da Câ mara dos Deputados, a 
partir de 25 de fevereiro de 2011. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CARLOS 
ALBERTO AVELAR BERNARDES, ponto nº 5457, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo – atribuição Operador de Máquinas, Classe 
Especial, Padrão 33, da função comissionada de As-, Padrão 33, da função comissionada de As-33, da função comissionada de As-, da função comissionada de As-As-
sistente de Gabinete, FC-05, do Gabinete do Líder do 
Partido Progressista, do Quadro de Pessoal da Câ mara 
dos Deputados, a partir de 28 de fevereiro de 2011. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CARO-CARO-
LINA VAN DER LINDEN DE SOUZA, ponto nº 7140, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista 
Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação So- – atribuição Técnico em Comunicação So-Técnico em Comunicação So-
cial – Divulgação Institucional, Classe A, Padrão 31, 
da função comissionada de Assistente Técnico, FC-06, 
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de 
Pessoal da Câ mara dos Deputados, a partir de 25 de 
fevereiro de 2011. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LETI-LETI-
CIA SAYURI ONO, ponto nº 7141, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atri-Analista Legislativo – atri- – atri-
buição Técnico em Comunicação Social – Divulgação 
Institucional, Classe A, Padrão 31, da função comissio-, Classe A, Padrão 31, da função comissio-A, Padrão 31, da função comissio-, Padrão 31, da função comissio-31, da função comissio-, da função comissio-
nada de Chefe da Seção de Recursos Técnicos, FC-
05, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro 
de Pessoal da Câ mara dos Deputados, a partir de 25 
de fevereiro de 2011. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA 
IVANIA AMORIM, ponto nº 6954, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atri-Analista Legislativo – atri- – atri-
buição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 41, 
da função comissionada de Assistente de Gabinete, 
FC-05, da Secretaria-Geral da Mesa, do Quadro de 

Pessoal da Câ mara dos Deputados, a partir de 28 de 
fevereiro de 2011. 

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MA-MA-
RIA SUELY DINIZ BORBA SBARDELOTTO, ponto nº 
4981, ocupante de cargo da Categoria Funcional de 
Técnico Legislativo – atribuição Adjunto Parlamentar 
– Secretaria, Classe Especial, Padrão 33, da função 
comissionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do 
Gabinete do Presidente, do Quadro de Pessoal da Câ 
mara dos Deputados, a partir de 01 de março de 2011. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º , inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, ANDREA COSTA 
MARQUES, ponto nº 6339, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnico em Comunicação Social – Divulgação Insti-
tucional, Classe Especial, Padrão 45, para exercer, a 
partir de 25 de fevereiro de 2011, a função comissio- a função comissio-
nada de Assistente Técnico, FC-06, da Secretaria de 
Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, CARLOS ALBERTO 
AVELAR BERNARDES, ponto nº 5457, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial, 
Padrão 33, para exercer, a partir de 28 de fevereiro de 
2011, a função comissionada de Chefe de Secretaria, 
FC-06, do Gabinete do Líder do Partido Progressista, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, CAROLINA VAN 
DER LINDEN DE SOUZA, ponto nº 7140, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Técnico em Comunicação Social – Divul-Técnico em Comunicação Social – Divul-
gação Institucional, Classe A, Padrão 31, para exercer, 
a partir de 25 de fevereiro de 2011, a função comissio- a função comissio-
nada de Chefe da Seção de Recursos Técnicos, FC-
05, da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolu-
ção nº 21, de 4 de novembro de 1992, MARIA IVANIA 
AMORIM, ponto nº 6954, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 41, para 
exercer, a partir de 28 de fevereiro de 2011, a função 
comissionada de Chefe da Seção de Pesquisa Legis-Chefe da Seção de Pesquisa Legis-
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lativa, FC-05, da Secretaria-Geral da Mesa, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, MARIA SUELY DINIZ 
BORBA SBARDELOTTO, ponto nº 4981, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Adjunto Parlamentar – Secretaria, Classe 
Especial, Padrão 33, para exercer, a partir de 01 de 
março de 2011, a função comissionada de Assistente 
de Gabinete, FC-05, do Gabinete do Líder do Partido 
Progressista, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados. 

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, SERGIO CHACON, 
ponto nº 2846, ocupante de cargo da Categoria Fun-
cional de Analista Legislativo – atribuição Técnico em 
Comunicação Social, Classe Especial, Padrão 45, para 
exercer, a partir de 25 de fevereiro de 2011, a função 
comissionada de Diretor da Coordenação de Divulga-Diretor da Coordenação de Divulga-
ção, FC-07, da Secretaria de Comunicação Social, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 21 de fevereiro 
de 2011, publicado no Diário da Câmara dos Deputa-
dos do dia 22 subsequente, que nomeou FRANCIELE 
TEIXEIRA FERNANDES para exercer, no Gabinete 
do Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi-
leiro, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 10 de fevereiro 
de 2011, publicado no Diário da Câmara dos Deputa-
dos do dia 11 subsequente, que nomeou MARIA DA 
PAZ NÓBREGA DE OLIVEIRA para exercer, no Ga-
binete do Terceiro-Secretário, o cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de 
junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
ALESSANDRA SILVA GADELHA, ponto nº 119.038, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Líder do Democratas.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALYSSON 

JANUÁRIO HUDSON, ponto nº 118.650, do cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto 
D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANA 
MARIA INES FERREIRA, ponto nº 119.477, do cargo 
em comissão de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exercia no Gabinete do Líder da Minoria, a partir de 1º 
de março de 2011.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CARLA 
BISOL, ponto nº 119.800, do cargo em comissão de 
Secretário Particular, CNE-07, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete 
do Presidente.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
CARLOS ALBERTO PEREIRA, ponto nº 112.725, do 
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto B, 
CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido 
Popular Socialista.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CELIO 
FRANCISCO FRANÇA, ponto nº 120.137, do cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce no Gabinete do Líder do Democratas.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DEYSI 
OLIVEIRA CIOCCARI, ponto nº 119.190, do cargo em 
comissão de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce no Gabinete do Líder do Democratas.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, EL-
VIK LEVER DE JESUS COSTA, ponto nº 119.514, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Líder do Democratas.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FÁ-
BIO LINO DOS SANTOS, ponto nº 120.147, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Democratas.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
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FERNANDO ORLANDO BRASIL LIMA, ponto nº 
119.418, do cargo em comissão de Assessor Téc-
nico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Líder da Minoria.

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 
35, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, FLAVIA MARIA BADARO ABRANTES, pon-
to nº 120.129, do cargo em comissão de Assessor 
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exercia no Gabinete do Segundo 
Vice-Presidente, a partir de 15 de fevereiro de 2011.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, GE-
ORGEANA SOUZA DA SILVA, ponto nº 120.269, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOÃO 
PAULO TODDE NOGUEIRA, ponto nº 120.026, do car-
go em comissão de Assistente Técnico de Gabinete, 
CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido 
Democrático Trabalhista.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
JOSÉ FERNANDO RODRIGUES FURTADO, ponto 
nº 120.262, do cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce 
no Gabinete do Líder do Partido do Movimento De-
mocrático Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, KILMA 
MÔNICA DONATO DE ARAUJO, ponto nº 120.096, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Líder do Democratas.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LEAN-
DRO DE JESUS ROCHA, ponto nº 119.910, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Democratas.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LORENA 
VIRGÍNIA DINIZ CABRAL COSTA, ponto nº 120.092, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIS 
ALBERTO MATIAS SALTAU, ponto nº 119.468, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Democratas.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MA-
RIA REGINA BURTET VIDAL, ponto nº 119.857, do 
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce no Gabinete do Presidente.

EXONERAR, a pedido, de acordo com o artigo 
35, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, RAFAELA ROCHA ARAUJO, ponto nº 120.070, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do 
Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, a 
partir de 28 de fevereiro de 2011.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RI-
CHARDSON PESSOA DINIZ, ponto nº 119.941, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RODRI-
GO DA SILVA PEREIRA, ponto nº 119.706, do cargo 
em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no 
Gabinete do Líder do Partido Socialismo e Liberdade, 
a partir de 28 de fevereiro de 2011.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTA-
DOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 
de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, RESOLVE:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, ALESSANDRA SILVA GADELHA 
para exercer, no Gabinete do Líder do Democratas, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, ALYSSON JANUÁRIO HUDSON 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Mo-
vimento Democrático Brasileiro, o cargo em comissão 
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de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-
11, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, CARLA BISOL para exercer, 
no Gabinete do Presidente, o cargo em comissão de 
Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, CARLOS ALBERTO PEREIRA para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Democrático 
Trabalhista, o cargo em comissão de Assistente Téc-
nico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, CINTHYA ALARCAO DE SA para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Socialista Bra-
sileiro, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, DEYSI OLIVEIRA CIOCCARI para 
exercer, no Gabinete do Líder do Democratas, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, ELZI TEIXEIRA MELO para exercer, 
no Gabinete do Líder do Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, FERNANDO ORLANDO BRASIL 
LIMA para exercer, no Gabinete do Líder da Minoria, 
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, GABRIELLE DO NASCIMENTO 
FERNANDES para exercer, no Gabinete do Líder da 
Minoria, o cargo em comissão de Assessor Técnico 
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma-
ra dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, JOSÉ GERALDO MOURA DA 
FONSECA JUNIOR para exercer, no Gabinete do Lí-
der do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
o cargo em comissão de Secretário Particular, CNE-
09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, JOSÉ LUIZ DIAS LIMA para exercer, 
no Gabinete do Líder do Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro, o cargo em comissão de Assessor 

Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, KAIO VINICIUS MORAES LEAL 
para exercer, no Gabinete do Líder do Democratas, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi-
nete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, KILMA MÔNICA DONATO DE 
ARAUJO para exercer, no Gabinete do Líder da Mi-
noria, o cargo em comissão de Assessor Técnico Ad-
junto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 
8.112, de 1990, LEANDRO PENA MAIA para exercer, 
no Gabinete do Líder do Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, MARCLEI RAIFLOR DA SILVEIRA 
MOREIRA para exercer, no Gabinete do Líder do Par-
tido da República, o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, MARIA REGINA BURTET VIDAL 
para exercer, no Gabinete do Presidente, o cargo em 
comissão de Secretário Particular, CNE-07, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, PAULO CESAR GUILHERME 
FILHO para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secre-
tário, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, RAFAEL CARDOSO DE ASSIS 
FERREIRA para exercer, no Gabinete do Líder do De-
mocratas, o cargo em comissão de Assessor Técnico 
Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, ROBSON CALDEIRA DE OLI-
VEIRA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjun-
to D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 1º de março 
de 2011. – Marco Maia, Presidente.
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1º Vice-Presidente: 
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Vice-Líderes: 
Alfredo Kaefer, Antonio Imbassahy, Bruno Araújo, Cesar Colnago, 
Domingos Sávio, Luiz Fernando Machado, Otavio Leite, 
Raimundo Gomes de Matos, Rogério Marinho e Vanderlei Macris. 

 
DEM 
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Vice-Líderes: 
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PP 
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Vice-Líderes: 
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Líder: GIOVANNI QUEIROZ 

Vice-Líderes: 
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PMN 

Repr.:  

 
PSOL 

Repr.:  

 
Liderança do Governo 

Líder: CÂNDIDO VACCAREZZA 

Vice-Líderes: 
. 

 
Liderança da Minoria 

Líder: PAULO ABI-ACKEL 

  



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO 

  

Roraima 

Berinho Bantim - PSDB 

Chico das Verduras - PRP 

Edio Lopes - PMDB 

Jhonatan de Jesus - PRB 

Luciano Castro - PR 

Paulo Cesar Quartiero - DEM 

Raul Lima - PP 

Teresa Surita - PMDB 

Amapá 

Dalva Figueiredo - PT 

Davi Alcolumbre - DEM 

Evandro Milhomen - PCdoB 

Fátima Pelaes - PMDB 

Luiz Carlos - PSDB 

Professora Marcivania - PT 

Sebastião Bala Rocha - PDT 

Vinicius Gurgel - PRTB 

Pará 

André Dias - PSDB 

Arnaldo Jordy - PPS 

Beto Faro - PT 

Cláudio Puty - PT 

Dudimar Paxiuba - PSDB 

Elcione Barbalho - PMDB 

Giovanni Queiroz - PDT 

José Priante - PMDB 

Josué Bengtson - PTB 

Lira Maia - DEM 

Lúcio Vale - PR 

Luiz Otavio - PMDB 

Miriquinho Batista - PT 

Wandenkolk Gonçalves - PSDB 

Wladimir Costa - PMDB 

Zé Geraldo - PT 

Zequinha Marinho - PSC 

Amazonas 

Átila Lins - PMDB 

Carlos Souza - PP 

Francisco Praciano - PT 

Henrique Oliveira - PR 

Pauderney Avelino - DEM 

Rebecca Garcia - PP 

Sabino Castelo Branco - PTB 

Silas Câmara - PSC 

Rondônia 

Carlos Magno - PP 

Lindomar Garçon - PV 

Marinha Raupp - PMDB 

Mauro Nazif - PSB 

Moreira Mendes - PPS 

Natan Donadon - PMDB 

Nilton Capixaba - PTB 

Padre Ton - PT 



Acre 

Antônia Lúcia - PSC 

Flaviano Melo - PMDB 

Gladson Cameli - PP 

Henrique Afonso - PV 

Marcio Bittar - PSDB 

Perpétua Almeida - PCdoB 

Siba Machado - PT 

Taumaturgo Lima - PT 

Tocantins 

Agnolin - PDT 

César Halum - PPS 

Eduardo Gomes - PSDB 

Irajá Abreu - DEM 

Júnior Coimbra - PMDB 

Laurez Moreira - PSB 

Lázaro Botelho - PP 

Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM 

Maranhão 

Alberto Filho - PMDB 

Carlos Brandão - PSDB 

Cleber Verde - PRB 

Davi Alves Silva Júnior - PR 

Domingos Dutra - PT 

Edivaldo Holanda Junior - PTC 

Gastão Vieira - PMDB 

Hélio Santos - PSDB 

Lourival Mendes - PTdoB 

Luciano Moreira - PMDB 

Nice Lobão - DEM 

Pedro Fernandes - PTB 

Pinto Itamaraty - PSDB 

Professor Setimo - PMDB 

Ribamar Alves - PSB 

Sarney Filho - PV 

Waldir Maranhão - PP 

Zé Vieira - PR 

Ceará 

André Figueiredo - PDT 

Aníbal Gomes - PMDB 

Antonio Balhmann - PSB 

Ariosto Holanda - PSB 

Arnon Bezerra - PTB 

Artur Bruno - PT 

Chico Lopes - PCdoB 

Danilo Forte - PMDB 

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 - PSDB 



Mauro Benevides - PMDB 

Raimundão - PMDB 

Raimundo Gomes de Matos - PSDB 

Vicente Arruda - PR 

Piauí 

Assis Carvalho - PT 

Hugo Napoleão - DEM 

Iracema Portella - PP 

Jesus Rodrigues - PT 

Júlio Cesar - DEM 

Marcelo Castro - PMDB 

Marllos Sampaio - PMDB 

Nazareno Fonteles - PT 

Osmar Júnior - PCdoB 

Paes Landim - PTB 

Rio Grande do Norte 

Fábio Faria - PMN 

Fátima Bezerra - PT 

Felipe Maia - DEM 

Henrique Eduardo Alves - PMDB 

João Maia - PR 

Paulo Wagner - PV 

Rogério Marinho - PSDB 

Sandra Rosado - PSB 

Paraíba 

Aguinaldo Ribeiro - PP 

Benjamin Maranhão - PMDB 

Damião Feliciano - PDT 

Efraim Filho - DEM 

Hugo Motta - PMDB 

Luiz Couto - PT 

Manoel Junior - PMDB 

Nilda Gondim - PMDB 

Romero Rodrigues - PSDB 

Ruy Carneiro - PSDB 

Wellington Roberto - PR 

Wilson Filho - PMDB 

Pernambuco 

Ana Arraes - PSB 

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 

Silvio Costa - PTB 

Vilalba - PRB 

Wolney Queiroz - PDT 

Alagoas 

Arthur Lira - PP 

Celia Rocha - PTB 

Givaldo Carimbão - PSB 

João Lyra - PTB 

Joaquim Beltrão - PMDB 

Maurício Quintella Lessa - PR 

Renan Filho - PMDB 

Rosinha da Adefal - PTdoB 

Rui Palmeira - PSDB 

Sergipe 

Almeida Lima - PMDB 

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 

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 - PCdoB 

Emiliano José - PT 

Erivelton Santana - PSC 

Fábio Souto - DEM 

Felix Júnior - PDT 

Fernando Torres - DEM 

Geraldo Simões - PT 

Jânio Natal - PRP 

João Carlos Bacelar - PR 

João Leão - PP 

José Carlos Araújo - PDT 

José Nunes - DEM 

José Rocha - PR 

Josias Gomes - PT 

Jutahy Junior - PSDB 

Lucio Vieira Lima - PMDB 

Luiz Alberto - PT 

Luiz Argôlo - PP 

Márcio Marinho - PRB 

Marcos Medrado - PDT 



Maurício Trindade - PR 

Nelson Pellegrino - PT 

Oziel Oliveira - PDT 

Paulo Magalhães - DEM 

Roberto Britto - PP 

Rui Costa - PT 

Sérgio Barradas Carneiro - PT 

Sérgio Brito - PSC 

Valmir Assunção - PT 

Waldenor Pereira - PT 

Minas Gerais 

Ademir Camilo - PDT 

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 - PR 

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 - PPS 

Gilmar Machado - PT 

Jaime Martins - PR 

Jairo Ataíde - DEM 

Jô Moraes - PCdoB 

João Bittar - DEM 

João Magalhães - PMDB 

Jose 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 - DEM 

Marcus Pestana - PSDB 

Mauro Lopes - PMDB 

Miguel Corrêa - PT 

Newton Cardoso - PMDB 

Odair Cunha - PT 

Padre Joao - 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 - PMN 

Weliton Prado - PT 

Zé Silva - PDT 

Espírito Santo 

Audifax - PSB 

Camilo Cola - PMDB 

Cesar Colnago - PSDB 

Dr. Jorge Silva - PDT 

Lauriete - PSC 

Lelo Coimbra - PMDB 

Manato - PDT 

Paulo Foletto - PSB 

Rose de Freitas - PMDB 

Sueli Vidigal - PDT 

Rio de Janeiro 

Adrian - PMDB 

Alessandro Molon - PT 

Alexandre Santos - PMDB 

Alfredo Sirkis - PV 

Andreia Zito - PSDB 

Anthony Garotinho - PR 

Arolde de Oliveira - DEM 

Aureo - PRTB 

Benedita da Silva - PT 

Chico Alencar - PSOL 

Chico Dangelo - PT 

Cristiano - PTdoB 

Dr. Adilson Soares - PR 

Dr. Aluizio - PV 

Dr. Carlos Alberto - PMN 

Dr. Paulo César - PR 

Edson Ezequiel - PMDB 

Edson Santos - PT 

Eduardo Cunha - PMDB 

Eliane Rolim - PT 

Felipe Bornier - PHS 

Fernando Jordão - PMDB 

Filipe Pereira - PSC 

Francisco Floriano - PR 

Glauber Braga - PSB 

Hugo Leal - PSC 

Jair Bolsonaro - PP 

Jandira Feghali - PCdoB 

Jean Wyllys - PSOL 

Liliam Sá - PR 

Marcelo Matos - PDT 

Miro Teixeira - PDT 

Neilton Mulim - PR 

Nelson Bornier - PMDB 

Otavio Leite - PSDB 

Pedro Paulo - PMDB 



Rodrigo Maia - DEM 

Romário - PSB 

Sergio Zveiter - PDT 

Simão Sessim - PP 

Stepan Nercessian - PPS 

Vitor Paulo - PRB 

Walney Rocha - PTB 

Washington Reis - PMDB 

Zoinho - PR 

São Paulo 

Abelardo Camarinha - PSB 

Alberto Mourão - PSDB 

Aldo Rebelo - PCdoB 

Alexandre Leite - DEM 

Aline Corrêa - PP 

Antonio Bulhões - PRB 

Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB 

Arlindo Chinaglia - PT 

Arnaldo Faria de Sá - PTB 

Arnaldo Jardim - PPS 

Beto Mansur - PP 

Bruna Furlan - PSDB 

Cândido Vaccarezza - PT 

Carlos Sampaio - PSDB 

Carlos Zarattini - PT 

Delegado Protógenes - PCdoB 

Devanir Ribeiro - PT 

Dimas Ramalho - PPS 

Dr. Ubiali - PSB 

Duarte Nogueira - PSDB 

Edinho Araújo - PMDB 

Eleuses Paiva - DEM 

Eli Correa Filho - DEM 

Gabriel Chalita - PSB 

Guilherme Campos - DEM 

Guilherme Mussi - PV 

Ivan Valente - PSOL 

Janete Rocha Pietá - PT 

Jefferson Campos - PSB 

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 - DEM 

Keiko Ota - PSB 

Luiz Fernando Machado - PSDB 

Luiza Erundina - PSB 

Mara Gabrilli - PSDB 

Marcelo Aguiar - PSC 

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 - PV 

Ricardo Tripoli - PSDB 

Roberto de Lucena - PV 

Roberto Freire - PPS 

Roberto Santiago - PV 

Rodrigo Garcia - DEM 

Salvador Zimbaldi - PDT 

Tiririca - PR 

Valdemar Costa Neto - PR 

Vanderlei Macris - PSDB 

Vaz de Lima - PSDB 

Vicente Candido - PT 

Vicentinho - PT 

Walter Ihoshi - DEM 

William Dib - PSDB 

Mato Grosso 

Carlos Bezerra - PMDB 

Homero Pereira - PR 

Júlio Campos - DEM 

Neri Geller - PP 

Roberto Dorner - PP 

Ságuas Moraes - PT 

Valtenir Pereira - PSB 

Wellington Fagundes - PR 

Distrito Federal 

Augusto Carvalho - PPS 

Erika Kokay - PT 

Izalci - PR 

Jaqueline Roriz - PMN 

Policarpo - PT 

Reguffe - PDT 

Ricardo Quirino - PRB 

Ronaldo Fonseca - PR 

Goiás 

Carlos Alberto Leréia - PSDB 

Delegado Waldir - PSDB 

Flávia Morais - PDT 

Heuler Cruvinel - DEM 

Íris de Araújo - PMDB 

João Campos - PSDB 

Jorge Pinheiro - PRB 

Jovair Arantes - PTB 

Leandro Vilela - PMDB 

Pedro Chaves - PMDB 

Roberto Balestra - PP 

Ronaldo Caiado - DEM 

Rubens Otoni - PT 

Sandes Júnior - PP 



Sandro Mabel - PR 

Thiago Peixoto - PMDB 

Valdivino de Oliveira - PSDB 

Mato Grosso do Sul 

Antônio Carlos Biffi - PT 

Fabio Trad - PMDB 

Geraldo Resende - PMDB 

Giroto - PR 

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 - DEM 

Fernando Francischini - PSDB 

Giacobo - PR 

Hermes Parcianello - PMDB 

João Arruda - PMDB 

Leopoldo Meyer - PSB 

Luiz Carlos Setim - DEM 

Luiz Nishimori - PSDB 

Moacir Micheletto - PMDB 

Nelson Meurer - PP 

Nelson Padovani - PSC 

Osmar Serraglio - PMDB 

Ratinho Junior - PSC 

Reinhold Stephanes - PMDB 

Rosane Ferreira - PV 

Rubens Bueno - PPS 

Sandro Alex - PPS 

Takayama - PSC 

Zeca Dirceu - PT 

Santa Catarina 

Celso Maldaner - PMDB 

Décio Lima - PT 

Edinho Bez - PMDB 

Esperidião Amin - PP 

Jorge Boeira - PT 

Jorginho Mello - PSDB 

Luci Choinacki - PT 

Marco Tebaldi - PSDB 

Mauro Mariani - PMDB 

Onofre Santo Agostini - DEM 

Pedro Uczai - PT 

Rogério Peninha Mendonça - PMDB 



Ronaldo Benedet - PMDB 

Valdir Colatto - PMDB 

Zonta - PP 

Rio Grande do Sul 

Afonso Hamm - PP 

Alceu Moreira - PMDB 

Alexandre Roso - PSB 

Assis Melo - PCdoB 

Bohn Gass - PT 

Danrlei de Deus Hinterholz - PTB 

Darcísio Perondi - PMDB 

Enio Bacci - PDT 

Fernando Marroni - PT 

Giovani Cherini - PDT 

Henrique Fontana - PT 

Jerônimo Goergen - PP 

José Otávio Germano - PP 

Jose Stédile - PSB 

Luis Carlos Heinze - PP 

Luiz Noé - PSB 

Manuela D'ávila - PCdoB 

Marco Maia - PT 

Marcon - PT 

Mendes Ribeiro Filho - PMDB 

Nelson Marchezan Junior - PSDB 

Onyx Lorenzoni - DEM 

Osmar Terra - PMDB 

Paulo Pimenta - PT 

Pepe Vargas - PT 

Renato Molling - PP 

Ronaldo Nogueira - PTB 

Ronaldo Zulke - PT 

Sérgio Moraes - PTB 

Vieira da Cunha - PDT 

Vilson Covatti - PP 

  



COMISSÕES PERMANENTES 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Assis do Couto Geraldo Simões 

Beto Faro Luci Choinacki 

Bohn Gass Miriquinho 
Batista 

Jesus 
Rodrigues Padre Joao 

Josias Gomes Padre Ton 

Marcon Valmir 
Assunção 

Vander Loubet Waldenor 
Pereira 

PMDB  

Alceu Moreira Alberto Filho 

Celso 
Maldaner Antônio Andrade 

Leandro Vilela Edinho Araújo 

Moacir 
Micheletto 

Elcione 
Barbalho vaga do 

PR 

Paulo Piau Lelo Coimbra 

Pedro Chaves 
vaga do PDT 

Lucio Vieira 
Lima 

Reinhold 
Stephanes 1 vaga 

PSDB  

Domingos 
Sávio Alfredo Kaefer 

Hélio Santos 
Raimundo 
Gomes de 

Matos 

Luiz Nishimori Wandenkolk 
Gonçalves 

Reinaldo 
Azambuja 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 1 vaga 

PP  

Arthur Lira vaga 

do PR 
Afonso Hamm 

vaga do PSDB 

Dilceu 
Sperafico 

Lázaro Botelho 
vaga do PR 

Luis Carlos 
Heinze Neri Geller 

Zonta Roberto Dorner 

 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

DEM  

Abelardo 
Lupion vaga do 

Bloco PV, PPS 
Jairo Ataíde 

José Nunes Luiz Carlos 
Setim 

Júlio Cesar Marcos Montes 
vaga do PSB 

Junji Abe Onofre Santo 
Agostini 

Lira Maia vaga do 

PSB 
Onyx Lorenzoni 

vaga do PSB 

Paulo Cesar 
Quartiero vaga do 

PSB 

Ronaldo Caiado 
vaga do Bloco PV, PPS 

Vitor Penido 
vaga do PSDB  

PR  



Davi Alves 
Silva Júnior Aelton Freitas 

Homero 
Pereira 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

PSB  

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

Fernando 
Coelho Filho 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

1 vaga (Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

PDT  

Zé Silva Ademir Camilo 

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga) 

Giovanni 
Queiroz 

Bloco PV, PPS  

Moreira 
Mendes César Halum 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

PTB  

Josué 
Bengtson Celia Rocha 

Nilton 
Capixaba 

Nelson 
Marquezelli 

 

Sérgio Moraes 
vaga do PP 

PSC  

Nelson 
Padovani Antônia Lúcia 

PCdoB  

Edson Pimenta João Ananias 

PRB  

Heleno Silva Jhonatan de 
Jesus 

PMN  

(Dep. do PRP 
ocupa a vaga) Jaqueline Roriz 

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha  

Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 32  

Telefones: 3216-6403/6404/6406  

FAX: 3216-6415  

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Miriquinho 
Batista 

Francisco 
Praciano 

Padre Ton Professora 
Marcivania 

Taumaturgo 
Lima 

Zé Geraldo 

PMDB  

Marinha Raupp 3 vagas 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga)  

1 vaga 
 

PSDB  

Dudimar 
Paxiuba 

Jorginho Mello 
vaga do PP 

Marcio Bittar 2 vagas 



PP  

Carlos Souza (Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

Gladson Cameli 1 vaga 

Neri Geller vaga do 

PMDB  

Raul Lima vaga do 

Bloco PV, PPS  

DEM  

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

Paulo Cesar 
Quartiero 

1 vaga 1 vaga 

PR  

2 vagas Lúcio Vale 

 
1 vaga 

PSB  

Laurez Moreira Glauber Braga 

Valtenir Pereira 
vaga do DEM  

PDT  

Giovanni 
Queiroz 1 vaga 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

Lindomar 
Garçon 

PTB  

1 vaga Ronaldo 
Nogueira 

PSC  

Zequinha 
Marinho Antônia Lúcia 

PCdoB  

Perpétua 
Almeida 1 vaga 

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires  

Local: Anexo II - Sala T- 59  

Telefones: 3216-6432  

FAX: 3216-6440  

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Emiliano José Antônio Carlos 
Biffi 

Gilmar Machado Beto Faro 

Newton Lima Dalva 
Figueiredo 

Siba Machado Fernando 
Marroni 

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) Josias Gomes 

(Dep. do PRTB 
ocupa a vaga) 

Taumaturgo 
Lima 

1 vaga 1 vaga 

PMDB  

Hermes 
Parcianello 

Benjamin 
Maranhão vaga 

do PMN 

Hugo Motta Júnior Coimbra 

Marllos 
Sampaio 

Mendes 
Ribeiro Filho 

Rogério 
Peninha 
Mendonça 

Wilson Filho 

(Dep. do PCdoB (Dep. do PR 



ocupa a vaga) ocupa a vaga) 

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

 
1 vaga 

PSDB  

Antonio 
Imbassahy 

Eduardo 
Azeredo 

Bruno Araújo Paulo Abi-ackel 

Manoel Salviano Reinaldo 
Azambuja 

Ruy Carneiro Romero 
Rodrigues 

PP  

Beto Mansur Carlos Souza 

Missionário 
José Olimpio 

Renzo Braz 

Sandes Júnior Waldir 
Maranhão 

DEM  

Arolde de 
Oliveira 

Eduardo 
Sciarra 

Júlio Campos Eli Correa Filho 

Marcos Montes Rodrigo Maia 
vaga do PTB 

 
Walter Ihoshi 

PR  

Dr. Adilson 
Soares 

Diego Andrade 
vaga do PRB 

Francisco 
Floriano 

Gorete Pereira 
vaga do PMDB 

José Rocha Izalci 

 
Milton Monti 

 

Wellington 
Roberto 

PSB  

Ariosto Holanda Domingos Neto 

Luiza Erundina Edson Silva 

Pastor Eurico 
vaga do PTB Luiz Noé 

Paulo Foletto 
vaga do PCdoB  

Ribamar Alves 
 

PDT  

Miro Teixeira Felix Júnior 

Salvador 
Zimbaldi Sergio Zveiter 

Bloco PV, PPS  

Lindomar 
Garçon 

Stepan 
Nercessian 

Paulo Wagner (Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

Sandro Alex vaga 

do PTB  

PTB  

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) Arnon Bezerra 

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

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

PSC  

Antônia Lúcia 
vaga do PT 

Stefano Aguiar 
vaga do Bloco PV, PPS 

Marcelo Aguiar 
vaga do PMDB 

Takayama vaga 

do PMDB 

Ratinho Junior 
Zequinha 
Marinho 

Silas Câmara 
vaga do PMN  

PCdoB  

Luciana Santos 
vaga do PMDB 

Evandro 
Milhomen 

(Dep. do PSB 



ocupa a vaga) 

PRB  

Cleber Verde (Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

Márcio Marinho 
vaga do PTdoB  

PMN  

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PMDB ocupa a 

vaga) 

PTdoB  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSL 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira  

Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49  

Telefones: 3216-6452 A 6458  

FAX: 3216-6465  

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro 
Molon Assis Carvalho 

Jilmar Tatto Décio Lima 

João Paulo 
Cunha Fátima Bezerra 

João Paulo 
Lima 

Gabriel 
Guimarães 

José Mentor Márcio Macêdo 

Luiz Couto Nazareno 
Fonteles 

Nelson 
Pellegrino Pedro Eugênio 

Odair Cunha Pedro Uczai 

Ricardo 
Berzoini 

Sérgio Barradas 
Carneiro 

Rubens Otoni Siba Machado 

Vicente 
Candido 1 vaga 

PMDB  

Almeida Lima Mauro Lopes vaga 

do PSB 

Arthur Oliveira 
Maia 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

Carlos Bezerra 
vaga do PMN 

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

Danilo Forte 7 vagas 

Eduardo 
Cunha  

Fabio Trad vaga 

do Bloco PV, PPS  

Marçal Filho 
vaga do PSC  

Mauro 
Benevides  

Mendes 
Ribeiro Filho  

Osmar 
Serraglio  

Wilson Filho 
 

1 vaga 
 

PSDB  

André Dias Bruno Araújo 

Bonifácio de 
Andrada Carlos Sampaio 



João Campos Fernando 
Francischini 

Jorginho Mello Luiz Fernando 
Machado 

Jutahy Junior 
Nelson 

Marchezan 
Junior 

Luiz Carlos Ricardo Tripoli 

PP  

Dimas Fabiano Cida Borghetti 

Esperidião 
Amin Dilceu Sperafico 

Paulo Maluf Márcio Reinaldo 
Moreira 

Roberto 
Teixeira 

Rebecca Garcia 
vaga do PTB 

Vilson Covatti Roberto Balestra 

 
Sandes Júnior 

DEM  

Efraim Filho Arolde de 
Oliveira 

Felipe Maia Augusto 
Coutinho 

Mendonça 
Filho José Nunes 

Onyx 
Lorenzoni 

Pauderney 
Avelino 

Paulo 
Magalhães Rodrigo Garcia 

PR  

Anthony 
Garotinho Gorete Pereira 

Henrique 
Oliveira Jaime Martins 

Maurício 
Quintella 
Lessa 

Maurício 
Trindade 

Ronaldo 
Fonseca Sandro Mabel 

Vicente Arruda (Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Edson Silva Gonzaga 
Patriota 

Gabriel Chalita Laurez Moreira 

Sandra 
Rosado Valtenir Pereira 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga)

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PDT  

Felix Júnior José Carlos 
Araújo 

Marcos 
Medrado Wolney Queiroz 

Sergio Zveiter (Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

Vieira da 
Cunha vaga do 

PSB  

Bloco PV, PPS  

Fábio 
Ramalho Alfredo Sirkis 

Roberto Freire
Moreira Mendes 

vaga do PMDB 

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga) 

Sandro Alex 

 
Sarney Filho 

PTB  

Arnaldo Faria 
de Sá João Lyra 

Paes Landim Nilton Capixaba 

1 vaga (Dep. do PP 
ocupa a vaga) 



PSC  

Pastor Marco 
Feliciano  Hugo Leal 

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga) 

Sérgio Brito vaga 

do PMDB 

 
Silas Câmara 

PCdoB  

Delegado 
Protógenes Chico Lopes 

Evandro 
Milhomen Daniel Almeida 

PRB  

Antonio 
Bulhões 

Cleber Verde vaga 

do PR 

 
Vitor Paulo 

PMN  

(Dep. do 
PMDB ocupa a 
vaga) 

Fábio Faria vaga do 

PDT 

 
1 vaga 

PTdoB  

(Dep. do PSL 
ocupa a vaga) Lourival Mendes 

Secretário(a): Rejane Salete Marques  

Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21  

Telefones: 3216-6494  

FAX: 3216-6499  

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) Cláudio Puty 

3 vagas João Paulo 
Cunha 

 
Weliton Prado 

 
1 vaga 

PMDB  

Raimundão Fabio Trad 

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

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

1 vaga 

PSDB  

Carlos Sampaio 2 vagas 

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

PP  

Iracema Portella Aline Corrêa 

João Leão 1 vaga 

DEM  

Eli Correa Filho Felipe Maia 

Walter Ihoshi Hugo Napoleão 

PR  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Ana Arraes Valadares Filho 



PDT  

José Carlos 
Araújo 

Marcos 
Medrado 

Reguffe vaga do PT 
 

Wolney Queiroz 
vaga do PR  

Bloco PV, PPS  

César Halum 
vaga do PMDB 

Antônio 
Roberto 

Ricardo Izar vaga 

do PSDB 

Dimas 
Ramalho vaga do 

PR 

Roberto 
Santiago  

PTB  

Nelson 
Marquezelli Silvio Costa 

PSC  

Filipe Pereira Carlos Eduardo 
Cadoca 

Lauriete vaga do 

PMDB  

PCdoB  

Chico Lopes 1 vaga 

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152  

Telefones: 3216-6920 A 6922  

FAX: 3216-6925  

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Francisco 
Praciano 

Jesus 
Rodrigues 

Miguel Corrêa Jorge Boeira 

Ronaldo Zulke Luiz Alberto 

PMDB  

Camilo Cola (Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

Natan Donadon 2 vagas 

(Dep. do PHS 
ocupa a vaga)  

PSDB  

Romero 
Rodrigues Mara Gabrilli 

Valdivino de 
Oliveira 

Otavio Leite 

PP  

Renato Molling Simão Sessim 

 

Vilson Covatti 
vaga do PMDB 

DEM  

Fernando 
Torres 

Guilherme 
Campos 

PR  

João Maia Giacobo vaga do 

PHS 

 

Wellington 
Fagundes 

PSB  

Antonio 
Balhmann Dr. Ubiali 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

(Dep. do 
PCdoB ocupa a 

vaga) 



PDT  

Agnolin Damião 
Feliciano 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

Guilherme 
Mussi 

PTB  

João Lyra Jorge Corte 
Real 

José Augusto 
Maia vaga do Bloco 

PV, PPS  

PSC  

Andre Moura Edmar Arruda 

PHS  

Felipe Bornier 
vaga do PMDB 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga)  

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: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Eliane Rolim Artur Bruno 

Fernando João Paulo 

Marroni Lima 

José de Filippi José Guimarães 

PMDB  

Genecias 
Noronha vaga do 

PSL 
Adrian vaga do PRP 

João Arruda Flaviano Melo 

Manoel Junior Íris de Araújo 
vaga do PSL 

Mauro Mariani Teresa Surita 

 
1 vaga 

PSDB  

Bruna Furlan Alberto Mourão 

William Dib (Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

PP  

Roberto Britto Arthur Lira vaga do 

PSDB 

Roberto Dorner 
vaga do PDT 

Roberto 
Teixeira 

DEM  

Heuler Cruvinel (Dep. do PCdoB 
ocupa a vaga) 

PR  

Zoinho 
João Carlos 

Bacelar vaga do 

PRTB 

 
Paulo Freire 

PSB  

Leopoldo 
Meyer Audifax 

PDT  

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) Marcelo Matos 

Bloco PV, PPS  



Rosane 
Ferreira Arnaldo Jardim 

PTB  

Pedro 
Fernandes José Chaves 

PRTB  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

PRP  

(Dep. do PTC 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PSL  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Geovana Cristine Sampaio Rodrigues  

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188  

Telefones: 3216-6551/ 6554  

FAX: 3216-6560  

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Domingos Dutra Luiz Couto 

Edson Santos Marcon 

Erika Kokay Vicentinho 

Janete Rocha 
Pietá vaga do PTB  

PMDB  

3 vagas 3 vagas 

PSDB  

Marco Tebaldi (Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

Rodrigo de 
Castro 1 vaga 

PP  

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

Jair Bolsonaro 

DEM  

1 vaga 1 vaga 

PR  

Liliam Sá Anderson 
Ferreira 

PSB  

(Dep. do PCdoB 
ocupa a vaga) Keiko Ota 

PDT  

Manato Flávia Morais 

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jordy Henrique 
Afonso 

Geraldo Thadeu 
vaga do PP  

PTB  

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Josué 
Bengtson 

PSOL  

Chico Alencar Jean Wyllys 

PRP  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

PTC  

(Dep. do PMN (Dep. do 



ocupa a vaga) PTdoB ocupa a 
vaga) 

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: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Antônio Carlos 
Biffi 

Alessandro 
Molon 

Artur Bruno Angelo 
Vanhoni 

Fátima Bezerra Eliane Rolim 

Nazareno 
Fonteles Emiliano José 

Paulo Pimenta Newton Lima 

Pedro Uczai vaga 

do PDT 
Rui Costa vaga do 

PRB 

Reginaldo Lopes 
vaga do PRB 

Valmir 
Assunção vaga do 

PMDB 

Ságuas Moraes 
vaga do PSC  

Waldenor 
Pereira vaga do PP  

PMDB  

Gastão Vieira Hugo Motta 

Joaquim Beltrão 
Mauro 

Benevides vaga 

do PR 

Lelo Coimbra Pedro Chaves 

Professor 
Setimo 

Rogério 
Peninha 

Mendonça 

Raul Henry vaga do 

PP 
(Dep. do PT 

ocupa a vaga) 

Thiago Peixoto 1 vaga 

PSDB  

Mara Gabrilli Bonifácio de 
Andrada 

Pinto Itamaraty Eduardo 
Barbosa 

Rogério Marinho Jorginho Mello 
vaga do PP 

 
William Dib 

PP  

Waldir 
Maranhão 

Esperidião 
Amin 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) José Linhares 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

DEM  

Luiz Carlos 
Setim Eleuses Paiva 

Nice Lobão Junji Abe 

Professora 
Dorinha Seabra 
Rezende  

Paulo 
Magalhães 

PR  

Izalci (Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

Paulo Freire 
(Dep. do 

PMDB ocupa a 
vaga) 



Tiririca (Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Dr. Ubiali 
Ariosto 

Holanda vaga do 

PR 

Luiz Noé Gabriel Chalita 

 
Luiza Erundina 

 

Romário vaga do 

PR 

PDT  

Paulo Rubem 
Santiago 

Giovanni 
Queiroz 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) Oziel Oliveira 

Bloco PV, PPS  

Antônio Roberto Penna 

Stepan 
Nercessian 

Rosane 
Ferreira 

PTB  

Alex Canziani 
Danrlei de 

Deus 
Hinterholz 

PSC  

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Pastor Marco 
Feliciano 

PCdoB  

Alice Portugal Jandira Feghali 

PRB  

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Anamélia Ribeiro C. de Araújo  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170  

Telefones: 3216-6625/6626/6627/6628  

FAX: 3216-6635  

 
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Andre Vargas Amauri Teixeira 

Assis Carvalho José Mentor 

Cláudio Puty Odair Cunha 

José Guimarães Policarpo 

Pedro Eugênio Reginaldo 
Lopes 

Pepe Vargas Ricardo 
Berzoini 

Rui Costa vaga do 

PDT 
Zeca Dirceu vaga 

do PDT 

PMDB  

José Priante Celso Maldaner 
vaga do PR 

Júnior Coimbra Eduardo Cunha 

Luciano Moreira Genecias 
Noronha 

Lucio Vieira 
Lima Renan Filho 

1 vaga 2 vagas 

PSDB  

Alfredo Kaefer Antonio Carlos 
Mendes Thame 

Rui Palmeira Marcus 
Pestana 

Vaz de Lima Valdivino de 
Oliveira 



PP  

Aguinaldo 
Ribeiro 

José Otávio 
Germano 

Jerônimo 
Goergen Paulo Maluf 

Márcio Reinaldo 
Moreira 1 vaga 

DEM  

Alexandre Leite Heuler Cruvinel 

Guilherme 
Campos João Bittar 

Jairo Ataíde Lira Maia 

Pauderney 
Avelino vaga do 

Bloco PV, PPS  

Rodrigo Maia 
vaga do PCdoB  

PR  

Aelton Freitas João Maia 

Maurício 
Trindade Luciano Castro 

(Dep. do PHS 
ocupa a vaga) 

Maurício 
Quintella Lessa 

vaga do PTB 

 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Audifax Jose Stédile 

Fernando 
Coelho Filho Mauro Nazif 

PDT  

João Dado André 
Figueiredo 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) Arnaldo Jardim 

1 vaga 1 vaga 

PTB  

Jorge Corte 
Real 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

PSC  

Edmar Arruda Marcelo Aguiar 

PCdoB  

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

PRB  

(Dep. do PSOL 
ocupa a vaga) 

Ricardo Quirino 
vaga do PCdoB 

 

(Dep. do PRTB 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136  

Telefones: 3216-6654/6655/6652  

FAX: 3216-6660  

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Angelo Vanhoni Edson Santos 

Jorge Boeira Eudes Xavier 

Sérgio Barradas 
Carneiro 

Gilmar 
Machado 



PMDB  

Alexandre 
Santos 3 vagas 

Edio Lopes vaga 

do PP  

João 
Magalhães  

Marcelo Castro 
vaga do PSC  

Nelson Bornier 
 

PSDB  

Carlos Brandão Carlaile 
Pedrosa 

Delegado 
Waldir 

Manoel 
Salviano 

 

Vanderlei 
Macris vaga do PSC 

PP  

Cida Borghetti Carlos Magno 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Luis Carlos 
Heinze 

DEM  

Antonio Carlos 
Magalhães 
Neto 

Davi 
Alcolumbre 

Ronaldo Caiado Mendonça Filho 

PR  

Wellington 
Roberto 

Anthony 
Garotinho vaga do 

PSB 

(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) Dr. Paulo César 

 

(Dep. do PRTB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Glauber Braga (Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

PDT  

Ademir Camilo João Dado 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PSC 
ocupa a vaga) 

Moreira 
Mendes 

PTB  

1 vaga 1 vaga 

PSC  

Sérgio Brito vaga 

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

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga)  

PCdoB  

1 vaga 1 vaga 

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161  

Telefones: 3216-6671 A 6675  

FAX: 3216-6676  

 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Fernando Ferro 
Leonardo 
Monteiro 

Fernando Marroni Miriquinho 
Batista 

Paulo Pimenta 1 vaga 

Ságuas Moraes 



vaga do PR 

PMDB  

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 3 vagas 

2 vagas 
 

PSDB  

2 vagas 2 vagas 

PP  

Roberto Britto 2 vagas 

Waldir Maranhão 
 

DEM  

1 vaga 1 vaga 

PR  

Henrique Oliveira 
vaga do PCdoB 1 vaga 

Laercio Oliveira 
vaga do PTB  

(Dep. do PT 
ocupa a vaga)  

PSB  

Glauber Braga 
vaga do PMDB 

Jose Stédile 

Luiza Erundina 
 

PDT  

Sebastião Bala 
Rocha 1 vaga 

Bloco PV, PPS  

1 vaga 1 vaga 

PTB  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) Antonio Brito 

PSC  

1 vaga Erivelton 

Santana 

PCdoB  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 1 vaga 

Secretário(a): Sônia Hypolito  

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122  

Telefones: 3216-6692 / 6693  

FAX: 3216-6700  

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Leonardo 
Monteiro Assis do Couto 

Márcio 
Macêdo Domingos Dutra 

Zé Geraldo 
vaga do PSOL Fernando Ferro 

1 vaga 
 

PMDB  

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga)

(Dep. do PCdoB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PP 
ocupa a vaga) 2 vagas 

1 vaga 
 

PSDB  

Nelson 
Marchezan 

Antonio Carlos 
Mendes Thame 



Junior 

Ricardo Tripoli Marcio Bittar 

PP  

Rebecca 
Garcia vaga do 

PMDB 
1 vaga 

Toninho 
Pinheiro  

DEM  

Claudio 
Cajado vaga do 

PSB 
Marcos Montes 

Irajá Abreu 
 

PR  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

Bernardo 
Santana de 

Vasconcellos vaga 

do PRTB 

 
Homero Pereira 

PSB  

(Dep. do DEM 
ocupa a vaga) 

Givaldo 
Carimbão 

PDT  

Giovani 
Cherini Miro Teixeira 

Oziel Oliveira 
vaga do PMDB  

Bloco PV, PPS  

Augusto 
Carvalho vaga do 

PTB 
1 vaga 

Penna vaga do 

PRTB  

Sarney Filho 
 

PTB  

(Dep. do Bloco 
PV, PPS 

Paes Landim 

ocupa a vaga)

PSC  

Stefano Aguiar Lauriete 

PSOL  

(Dep. do PT 
ocupa a vaga) 1 vaga 

PRTB  

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

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142  

Telefones: 3216-6521 A 6526  

FAX: 3216-6535  

 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Carlos Zarattini Andre Vargas 

Fernando Ferro Devanir 
Ribeiro 

Gabriel 
Guimarães Padre Joao 

Luiz Alberto Ronaldo 
Zulke 

Weliton Prado (Dep. do PP 
ocupa a vaga) 

PMDB  



Adrian João Arruda 

Aníbal Gomes Leonardo 
Quintão 

Antônio Andrade (Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

Fernando Jordão 2 vagas 

Luiz Otavio vaga do 

PCdoB  

Ronaldo Benedet 
vaga do PTB  

Wladimir Costa 
 

PSDB  

Berinho Bantim André Dias 

Luiz Fernando 
Machado 

Carlos 
Brandão 

Paulo Abi-ackel Domingos 
Sávio 

PP  

José Otávio 
Germano 

Aguinaldo 
Ribeiro 

Luiz Fernando 
Faria 

Carlos Souza 
vaga do PT 

Simão Sessim Dimas 
Fabiano 

 
Luiz Argôlo 

DEM  

Davi Alcolumbre Abelardo 
Lupion 

Onofre Santo 
Agostini 

Fernando 
Torres 

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

Júlio Campos 

PR  

Bernardo 
Santana de 
Vasconcellos 

Aracely de 
Paula 

João Carlos 
Bacelar 

Laercio 
Oliveira 

PSB  

2 vagas 
Antonio 

Balhmann vaga 

do PMDB 

 

Ribamar 
Alves 

 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

PDT  

Marcelo Matos Agnolin 

Bloco PV, PPS  

Arnaldo Jardim Arnaldo Jordy 

Dr. Aluizio Paulo Wagner 

Guilherme Mussi 
vaga do DEM  

PTB  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Sabino 
Castelo 
Branco 

PSC  

1 vaga Nelson 
Padovani 

PCdoB  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 1 vaga 

PRB  

(Dep. do PRTB 
ocupa a vaga) 

George Hilton 
vaga do PSB 

 

(Dep. do 
PTdoB ocupa 

a vaga) 

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: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Arlindo 
Chinaglia 

Benedita da 
Silva 

Dalva 
Figueiredo Carlos Zarattini 

Décio Lima Janete Rocha 
Pietá 

Dr. Rosinha Jilmar Tatto 

Henrique 
Fontana 

Leonardo 
Monteiro 

(Dep. do PSOL 
ocupa a vaga) Paulo Pimenta 

PMDB  

Átila Lins André Zacharow 

Flaviano Melo Raul Henry vaga 

do PMN 

Íris de Araújo 
(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

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

2 vagas 

PSDB  

Antonio Carlos 
Mendes Thame Berinho Bantim 

Carlos Alberto 
Leréia Luiz Nishimori 

Eduardo Rodrigo de 

Azeredo Castro 

PP  

Jair Bolsonaro Beto Mansur 

2 vagas Missionário 
José Olimpio 

 
Renato Molling 

DEM  

Fábio Souto Claudio Cajado 

Hugo Napoleão Mandetta 

PR  

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) José Rocha 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) Vicente Arruda 

PSB  

Jefferson 
Campos 

Abelardo 
Camarinha 

1 vaga 1 vaga 

PDT  

Damião 
Feliciano 

Salvador 
Zimbaldi 

Sebastião Bala 
Rocha Vieira da Cunha 

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis 
Augusto 

Carvalho vaga do 

PSC 

Dimas 
Ramalho vaga do 

PMDB 

Geraldo Thadeu 
vaga do PMDB 

Roberto de 
Lucena vaga do 

PTdoB 
Roberto Freire 

PTB  

Arnon Bezerra Antonio Brito 



PSC  

Takayama 
(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

PCdoB  

Aldo Rebelo 1 vaga 

PMN  

Jaqueline Roriz (Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

PTdoB  

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

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

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: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Alessandro 
Molon 

Benedita da 
Silva 

Domingos Dutra Dalva 
Figueiredo 

Nelson 
Pellegrino Emiliano José 

PMDB  

Alberto Filho Mauro Lopes 

Marllos 
Sampaio 2 vagas 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga)  

PSDB  

Fernando 
Francischini 

Carlos 
Sampaio 

João Campos 
vaga do PSC 

Delegado 
Waldir 

Romero 
Rodrigues 

Pinto Itamaraty 
vaga do Bloco PV, PPS 

 

William Dib vaga 

do PP 

PP  

Arthur Lira (Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

Jair Bolsonaro (Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

DEM  

Mendonça 
Prado 

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga) 

PR  

(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) 

Ronaldo 
Fonseca 

PSB  

Keiko Ota Gonzaga 
Patriota 

 

Pastor Eurico 
vaga do DEM 

PDT  

Enio Bacci Sergio Zveiter 

Bloco PV, PPS  

Stepan 
Nercessian 

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) 

PTB  



José Augusto 
Maia 

Arnaldo Faria 
de Sá 

PSC  

(Dep. do PSDB 
ocupa a vaga) Hugo Leal 

PCdoB  

Perpétua 
Almeida 

Delegado 
Protógenes 

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: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Amauri Teixeira Arlindo 
Chinaglia 

Benedita da 
Silva Dr. Rosinha 

Chico Dangelo Erika Kokay 

Padre Joao Henrique 
Fontana 

Professora 
Marcivania Pepe Vargas 

Rogério 
Carvalho Ságuas Moraes 

PMDB  

André Danilo Forte 

Zacharow 

Darcísio 
Perondi 

Geraldo 
Resende 

Elcione 
Barbalho 

Marllos 
Sampaio 

Nilda Gondim Raimundão 

Osmar Terra 
vaga do Bloco PV, PPS 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 

Saraiva Felipe 
 

Teresa Surita 
vaga do PSC  

PSDB  

Eduardo 
Barbosa 

Andreia Zito 

Marcus Pestana Cesar Colnago 

Raimundo 
Gomes de 
Matos 

João Campos 

PP  

Aline Corrêa Cida Borghetti 
vaga do PR 

José Linhares Iracema 
Portella 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

Toninho 
Pinheiro 

 

(Dep. do PRB 
ocupa a vaga) 

DEM  

Eleuses Paiva Alexandre Leite 

Lael Varella Ronaldo Caiado 

Mandetta 
(Dep. do PTB 

ocupa a vaga) 

PR  

Dr. Paulo César Davi Alves Silva 
Júnior 

(Dep. do 
PCdoB ocupa a (Dep. do PP 



vaga) ocupa a vaga) 

(Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PRP 
ocupa a vaga) 

PSB  

Alexandre Roso Pastor Eurico 

Givaldo 
Carimbão Paulo Foletto 

PDT  

Dr. Jorge Silva Flávia Morais 

Sueli Vidigal Salvador 
Zimbaldi 

Bloco PV, PPS  

Henrique 
Afonso Dr. Aluizio 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Roberto de 
Lucena 

PTB  

Antonio Brito Arnaldo Faria 
de Sá 

Celia Rocha vaga 

do PP 
Eros Biondini 

vaga do DEM 

PSC  

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

Pastor Marco 
Feliciano 

PCdoB  

Jandira Feghali Jô Moraes 

João Ananias 
vaga do PR  

PRB  

Jhonatan de 
Jesus 

Acelino Popó 
vaga do PP 

 

Antonio 
Bulhões 

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: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Eudes Xavier Bohn Gass 

Policarpo Nelson 
Pellegrino 

Vicentinho Rogério 
Carvalho 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 1 vaga 

PMDB  

Edinho Bez Elcione 
Barbalho 

Geraldo 
Resende 

(Dep. do 
PCdoB ocupa a 

vaga) 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 2 vagas 

1 vaga 
 

PSDB  

Andreia Zito Jutahy Junior 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 1 vaga 

PP  

Roberto João Leão 



Balestra 

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

Luiz Fernando 
Faria 

DEM  

Augusto 
Coutinho Efraim Filho 

1 vaga Irajá Abreu 

PR  

Laercio Oliveira Gorete Pereira 

Luciano Castro Henrique 
Oliveira 

Sandro Mabel 
vaga do PRB  

PSB  

Mauro Nazif Alexandre Roso 

(Dep. do 
PCdoB ocupa a 
vaga) 

Sandra Rosado 

PDT  

Flávia Morais 
vaga do PP 

Sebastião Bala 
Rocha 

Paulo Pereira 
da Silva  

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PTB 
ocupa a vaga) 

Roberto 
Santiago 

PTB  

Eros Biondini 
vaga do PSDB 

Alex Canziani 
vaga do PSDB 

Ronaldo 
Nogueira vaga do 

PSDB 
Jovair Arantes 

Sabino Castelo 
Branco vaga do 

PMDB  

Sérgio Moraes 
vaga do PT  

Silvio Costa 
 

Walney Rocha 
vaga do Bloco PV, PPS  

PSC  

Erivelton 
Santana Filipe Pereira 

PCdoB  

Assis Melo Alice Portugal 

Daniel Almeida 
vaga do PSB 

Manuela D'ávila 
vaga do PMDB 

PRB  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) Heleno Silva 

Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva  

Local: Anexo II, Sala T 50  

Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807  

FAX: 3216-6815  

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

José Airton Chico Dangelo 

Luci Choinacki Vicente Candido 

(Dep. do PSB 
ocupa a vaga)

(Dep. do PDT 
ocupa a vaga) 

PMDB  

Benjamin 
Maranhão Edinho Bez 



Renan Filho Hermes 
Parcianello 

(Dep. do PMN 
ocupa a vaga) 1 vaga 

PSDB  

Carlaile 
Pedrosa Rui Palmeira 

Otavio Leite Ruy Carneiro 

PP  

Afonso Hamm Roberto Britto 

Renzo Braz (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  

1 vaga Giroto 

 

José Rocha vaga 

do Bloco PV, PPS 

PSB  

Domingos 
Neto vaga do DEM 

Jefferson 
Campos 

Jonas 
Donizette  

Romário vaga do 

DEM  

Valadares 
Filho vaga do PT  

PDT  

André 
Figueiredo Dr. Jorge Silva 

 
Manato vaga do PT 

Bloco PV, PPS  

Rubens Bueno (Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

PTB  

Danrlei de 
Deus 
Hinterholz 

Arnon Bezerra 
vaga do PP 

 
Walney Rocha 

PSC  

Carlos 
Eduardo 
Cadoca 

Andre Moura 

PCdoB  

Jô Moraes Delegado 
Protógenes 

Secretário(a): Mirna de Castela C. Pessoa  

Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo  

Telefones: 3216-6837 / 6832 / 6833  

FAX: 3216-6835  

 
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Devanir Ribeiro José Airton 

Geraldo 
Simões Rubens Otoni 

Zeca Dirceu Vander Loubet 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PR 1 vaga 



ocupa a vaga) 

PMDB  

Edinho Araújo Camilo Cola 

Edson Ezequiel Marinha Raupp 

Mauro Lopes 
vaga do PSDB Mauro Mariani 

Newton 
Cardoso 

Ronaldo 
Benedet vaga do PT 

Washington 
Reis 1 vaga 

PSDB  

Alberto Mourão Carlos Alberto 
Leréia 

Vanderlei 
Macris 

William Dib 

(Dep. do PMDB 
ocupa a vaga) 1 vaga 

PP  

Lázaro Botelho Jerônimo 
Goergen 

Luiz Argôlo Raul Lima 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) Zonta 

DEM  

Eduardo 
Sciarra Lael Varella 

João Bittar Vitor Penido 

Rodrigo Garcia 
(Dep. do Bloco 
PV, PPS ocupa 

a vaga) 

PR  

Anderson 
Ferreira vaga do PP 

Francisco 
Floriano 

Aracely de 
Paula vaga do PDT Liliam Sá 

Diego Andrade Zoinho vaga do PHS 

vaga do PT 

Giroto 
 

Jaime Martins 
vaga do PT  

Lúcio Vale vaga 

do PSOL  

Milton Monti 
 

Wellington 
Fagundes vaga do 

PHS  

PSB  

Abelardo 
Camarinha 

Gonzaga 
Patriota 

Jose Stédile Leopoldo Meyer 

PDT  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) Giovani Cherini 

Bloco PV, PPS  

(Dep. do PRP 
ocupa a vaga) Fábio Ramalho 

 

Ricardo Izar vaga 

do DEM 

PTB  

José Chaves Pedro 
Fernandes 

PSC  

Hugo Leal Sérgio Brito 

PCdoB  

1 vaga 1 vaga 

PTdoB  

Lourival 
Mendes 

(Dep. do PTC 
ocupa a vaga) 

PSOL  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 1 vaga 



PHS  

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

(Dep. do PR 
ocupa a vaga) 

Secretário(a): Admar Pires dos Santos  

Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175  

Telefones: 3216-6853 A 6856  

FAX: 3216-6860  

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS 

ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): -  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E 

APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA 
POLÍTICA. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

PT  

Erika Kokay Bohn Gass 

Henrique 
Fontana Fernando Ferro 

João Paulo 
Lima Luci Choinacki 

José 
Guimarães Luiz Alberto 

Ricardo 
Berzoini Siba Machado 

Rubens Otoni Taumaturgo 
Lima 

Waldenor 
Pereira Vicente Candido 

PMDB  

Alceu Moreira Danilo Forte 

Almeida Lima Eduardo Cunha 

Edinho Araújo Íris de Araújo 

Mauro 
Benevides Marcelo Castro 

Newton 
Cardoso 

Professor 
Setimo 

1 vaga Raul Henry 

PSDB  

Antonio Carlos 
Mendes Thame Alfredo Kaefer 

Bruno Araújo 3 vagas 

Eduardo 
Azeredo  

William Dib 
 

PP  

Arthur Lira João Leão 

Esperidião 
Amin 

José Otávio 
Germano 

Paulo Maluf Márcio Reinaldo 
Moreira 

Simão Sessim 
Roberto 
Balestra 

DEM  



Augusto 
Coutinho Eleuses Paiva 

Efraim Filho Irajá Abreu 

Pauderney 
Avelino 

Onofre Santo 
Agostini 

Ronaldo 
Caiado Rodrigo Garcia 

PR  

Luciano Castro Maurício 
Quintella Lessa 

Valdemar 
Costa Neto 

(Dep. do PHS 
ocupa a vaga) 

Vicente Arruda (Dep. do PTdoB 
ocupa a vaga) 

PSB  

Luiza Erundina Gabriel Chalita 

Ribamar Alves Valadares Filho 

Valtenir Pereira 1 vaga 

PDT  

Miro Teixeira Felix Júnior 

Reguffe Sueli Vidigal 

Bloco PV, PPS  

Alfredo Sirkis Penna 

Sandro Alex Rosane Ferreira 

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  

Jaqueline Roriz Fábio Faria 

Secretário(a): -  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3-A, DE 
2007, DO SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS, QUE 

"ALTERA O INCISO XII DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL" (PERMITE FÉRIAS COLETIVAS NOS JUÍZOS E 

TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6287  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 28, DE 2007, 
DO SR. VITAL DO REGO FILHO, QUE "ACRESCENTA O 

ART.73-A À COSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO O 
CONSELHO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias  



Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6235  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 30-A, DE 

2007, DA SRA. ANGELA PORTELA, QUE "DÁ NOVA 
REDAÇÃO AO INCISO XVIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, AMPLIANDO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 
A LICENÇA À GESTANTE". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6216/3216-6232  

FAX: (61) 3216-66225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 31-A, DE 

2007, DO SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES, QUE "ALTERA O 
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, UNIFICA A LEGISLAÇÃO 

DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES 

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E 
INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO, DENTRE OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Eveline Alminta  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  

Telefones: 3216.6211  

FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59-A, DE 

2007, DO SR. MÁRCIO FRANÇA, QUE "ACRESCENTA 
DISPOSITIVOS AO ART. 144, CRIANDO A POLÍCIA 

PORTUÁRIA FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Luiz Cláudio Alves dos Santos  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6287  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 89-A, DE 
2007, DO SR. JOÃO DADO, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO 

INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO", 
ESTABELECENDO O MESMO TETO REMUNERATÓRIO PARA 

QUALQUER QUE SEJA A ESFERA DE GOVERNO. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Aparecida de Moura  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3126-6207  

FAX: (61) 3126-6225  



 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 98-A, DE 
2007, DO SENHOR OTÁVIO LEITE, QUE "ACRESCENTA A 
ALÍNEA (E) AO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL", INSTITUINDO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE 

OS FONOGRAMAS E VIDEOFONOGRAMAS MUSICAIS 
PRODUZIDOS NO BRASIL, CONTENDO OBRAS MUSICAIS 
OU LÍTERO-MUSICAIS DE AUTORES BRASILEIROS, E/OU 

OBRAS EM GERAL INTERPRETADAS POR ARTISTAS 
BRASILEIROS, BEM COMO OS SUPORTES MATERIAIS OU 

ARQUIVOS DIGITAIS QUE OS CONTENHAM. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Angélica Fialho  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: 3216-6218 / 3216-6232  

FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE 

2007, DO SR. PAULO RENATO SOUZA, QUE "CRIA O 
TRIBUNAL SUPERIOR DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Heloísa Maria Diniz  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6201  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 130-A, DE 
2007, DO SR. MARCELO ITAGIBA, QUE "REVOGA O INCISO 
X DO ART. 29; O INCISO III DO ART. 96; AS ALÍNEAS 'B' E 'C' 
DO INCISO I DO ART. 102; A ALÍNEA 'A' DO INCISO I DO ART. 

105; E A ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 108, TODOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REVOGA DISPOSITIVOS QUE 

GARANTEM A PRERROGATIVA DE FORO OU “FORO 
PRIVILEGIADO”). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  

Telefones: 3216.6214  

FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 153-A, DE 
2003, DO SR. MAURÍCIO RANDS, QUE "ALTERA O ART. 132 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (REGULAMENTANDO A 
CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Aparecida de Moura  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sal 170-A  

Telefones: (61) 3216-66207  

FAX: (61) 3216-66225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 210-A DE 

2007, DO SR. REGIS DE OLIVEIRA, QUE "ALTERA OS 
ARTIGOS 95 E 128 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA 



RESTABELECER O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 
COMO COMPONENTE DA REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS 

DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6232  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 231-A, DE 
1995, DO SR. INÁCIO ARRUDA, QUE "ALTERA OS INCISOS 

XIII E XVI DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 
(REDUZINDO A JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO PARA 40 

HORAS SEMANAIS E AUMENTANDO PARA 75% A 
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6216  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 270-A, DE 

2008, DA SRA. ANDREIA ZITO, QUE "ACRESCENTA O 
PARÁGRAFO 9º AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988". (GARANTE AO SERVIDOR QUE 

APOSENTAR-SE POR INVALIDEZ PERMANENTE O DIREITO 
DOS PROVENTOS INTEGRAIS COM PARIDADE). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Maria Terezinha Donati  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6215  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 285-A, DE 

2008, DO SR. PAULO TEIXEIRA, QUE "ACRESCENTA 
ARTIGO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

TRANSITÓRIAS PARA DISPOR SOBRE A VINCULAÇÃO DE 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, 

DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS AOS 
RESPECTIVOS FUNDOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL" 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6214  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 300-A, DE 

2008, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ALTERA A 
REDAÇÃO DO § 9º, DO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL". ESTABELECE QUE A REMUNERAÇÃO DOS 

POLICIAIS MILITARES DOS ESTADOS NÃO PODERÁ SER 
INFERIOR À DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 
APLICANDO-SE TAMBÉM AOS INTEGRANTES DO CORPO 

DE BOMBEIROS MILITAR E AOS INATIVOS. 



Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Valdivino Telentino Filho  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6206  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 308-A, DE 

2004, DO SR. NEUTON LIMA, QUE "ALTERA OS ARTS. 21, 32 
E 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIANDO AS POLÍCIAS 

PENITENCIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAIS". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho  

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A  

Telefones: 3216-6203 / 3216-6232  

FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 324-A, DE 

2001, DO SR. INALDO LEITÃO, QUE "INSERE O § 3º NO ART. 
215 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", APLICANDO, 

ANUALMENTE, NUNCA MENOS DE 6% DA RECEITA DE 
IMPOSTOS EM FAVOR DA PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E O CONHECIMENTO DE BENS E VALORES 
CULTURAIS. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6203  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 347-A, DE 
2009, DA SRA. RITA CAMATA, QUE "ALTERA A REDAÇÃO 
DO INCISO III DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" 
(GARANTE ACESSO À EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA PARA 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA SEM IMPOSIÇÃO DE LIMITE 
DE FAIXA ETÁRIA E NÍVEL DE INSTRUÇÃO, 

PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO) 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (63) 3216-6203  

FAX: (63) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE 
2005, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS 

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS", 
ESTABELECENDO O CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO 
DE JUIZ DE PAZ, MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA 

DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 



3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6214  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 416 -A, DE 
2005, DO SR. PAULO PIMENTA, QUE "ACRESCENTA O ART. 

216-A À CONSTITUIÇÃO PARA INSTITUIR O SISTEMA 
NACIONAL DE CULTURA". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6240  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 471-A, DE 

2005, DO SR. JOÃO CAMPOS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO 
PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL", ESTABELECENDO A EFETIVAÇÃO PARA OS 
ATUAIS RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS PELOS SERVIÇOS 

NOTARIAIS, INVESTIDOS NA FORMA DA LEI. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: 3216-6207/6232  

FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488-A, DE 
2005, DA SRA. MARIA HELENA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO 

AO ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998". 
(INCLUI OS EMPREGADOS DO EXTINTO BANCO DE 

RORAIMA, CUJO VÍNCULO FUNCIONAL TENHA SIDO 
RECONHECIDO, NO QUADRO EM EXTINÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ALTERA A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Eveline Alminta  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6211/3216-6232  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 511-A, DE 
2006, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 62 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISCIPLINAR A EDIÇÃO DE 
MEDIDAS PROVISÓRIAS", ESTABELECENDO QUE A 

MEDIDA PROVISÓRIA SÓ TERÁ FORÇA DE LEI DEPOIS DE 
APROVADA A SUA ADMISSIBILIDADE PELO CONGRESSO 

NACIONAL, SENDO O INÍCIO DA APRECIAÇÃO ALTERNADO 
ENTRE A CÂMARA E O SENADO. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 



Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  

Telefones: 3216-6207  

FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 510-A, DE 

2010, DO SENADO FEDERAL - ROMERO JUCÁ, QUE 
"ALTERA O ART. 31 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, 

DE 4 DE JUNHO DE 1998, PARA DISPOR SOBRE O QUADRO 
DE SERVIDORES CIVIS E MILITARES DOS EX-TERRITÓRIOS 

FEDERAIS DO AMAPÁ E DE RORAIMA, POSSIBILITANDO 
QUE NELE SEJAM INCLUÍDOS OS ADMITIDOS 

REGULARMENTE ATÉ A DATA DE INSTALAÇÃO DOS 
ESTADOS 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 216-6209  

FAX: (61) 216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 549-A, DE 
2006, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "ACRESCENTA 
PRECEITO ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS, 

DISPONDO SOBRE O REGIME CONSTITUCIONAL PECULIAR 
DAS CARREIRAS POLICIAIS QUE INDICA". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: 3216-6206/6232  

FAX: 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

SOBRE OS PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
APOSENTADOS (CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6207  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 556-A, DE 

2002, DA SRA. VANESSA GRAZZIOTIN, QUE "DÁ NOVA 
REDAÇÃO AO ARTIGO 54 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL", CONCEDENDO AOS SERINGUEIROS 

(SOLDADOS DA BORRACHA) OS MESMOS DIREITOS 
CONCEDIDOS AOS EX-COMBATENTES: APOSENTADORIA 

ESPECIAL, PENSÃO ESPECIAL, DENTRE OUTROS. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  



Telefones: (61) 3216-6209  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 590-A, DE 

2006, DA SRA. LUIZA ERUNDINA, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO 
AO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 58 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL". (GARANTE A REPRESENTAÇÃO 
PROPORCIONAL DE CADA SEXO NA COMPOSIÇÃO DAS 
MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO 

SENADO E DE CADA COMISSÃO, ASSEGURANDO, AO 
MENOS, UMA VAGA PARA CADA SEXO). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6241  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 1 DE 2007, DO PODER EXECUTIVO, 

QUE "DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A 
PARTIR DE 2007 E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A SUA 

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DE 2008 A 2023". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho  

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A s/ 170  

Telefones: 3216.6206  

FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 219, DE 2003, DO SR. REGINALDO 

LOPES, QUE "REGULAMENTA O INCISO XXXIII DO ART. 5º , 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPONDO SOBRE 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DETIDAS PELOS ÓRGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" (FIXA O PRAZO MÁXIMO DE 

15 'QUINZE' DIAS ÚTEIS PARA PRESTAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES) 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6201  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 630, DE 2003, DO SENHOR 
ROBERTO GOUVEIA, QUE "ALTERA O ART. 1º DA LEI N.º 

8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, CONSTITUI FUNDO 
ESPECIAL PARA FINANCIAR PESQUISAS E FOMENTAR A 
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA A PARTIR 

DA ENERGIA SOLAR E DA ENERGIA EÓLICA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" (FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  

Telefones: 3216.6201  

FAX: 3216.6225  



 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 694, DE 1995, QUE "INSTITUI AS 
DIRETRIZES NACIONAIS DO TRANSPORTE COLETIVO 

URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Angélica Fialho  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6218 / 6232  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1.481, DE 2007, QUE "ALTERA A LEI 
Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, E A LEI Nº 9.998, DE 
17 DE AGOSTO DE 2000, PARA DISPOR SOBRE O ACESSO 

A REDES DIGITAIS DE INFORMAÇÃO EM 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO". (FUST) 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Fernando Maia Leão  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  

Telefones: 3216.6205  

FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 1876, DE 1999, DO SR. SÉRGIO 
CARVALHO, QUE "DISPÕE SOBRE ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL, 
EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

(REVOGA A LEI N. 4.771, DE 1965 - CÓDIGO FLORESTAL; 
ALTERA A LEI Nº 9.605, DE 1998) 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Eveline Alminta  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6211  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SENHOR BISPO 

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41, DA LEI Nº 6.766, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO 

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO", 
ESTABELECENDO QUE PARA O REGISTRO DE 

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR 
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ 
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR 

OUTRO ÓRGÃO. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Leila Machado Campos  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  

Telefones: 3216.6212  

FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 4.361, DE 2004, DO SR. VIEIRA REIS, 
QUE "MODIFICA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, 

QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 



ADOLESCENTE, ESTABELECENDO LIMITES AO 
FUNCIONAMENTO DE CASAS DE JOGOS DE 

COMPUTADORES" (CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL: LAN 
HOUSES, TELECENTROS, CYBERCAFÉS, PONTOS DE 

CULTURA E SIMILARES). 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Luiz Cláudio  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-66287  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 

AO PROJETO DE LEI Nº 6716, DE 2009, DO SENADO 
FEDERAL, QUE "ALTERA A LEI Nº 7.565, DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 1986 (CÓDIGO BRASILEIRO DE 
AERONÁUTICA), PARA AMPLIAR A POSSIBILIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL EXTERNO NAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE AÉREO" - PL 841/95 APENSADO A ESTE. 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade  

Local: Anexo II Pavimento Suprior - Sala 170-A  

Telefones: (61) 3216-6207  

FAX: (61) 3216-6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER 
AO PROJETO DE LEI Nº 1.927, DE 2003, DO SR. FERNANDO 
DE FABINHO, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI Nº 
10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, PARA ISENTAR AS 

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 

MUNICIPAL E TRANSPORTE COLETIVO URBANO 
ALTERNATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 

DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE" 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): Angélica Fialho  

Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A  

Telefones: 3216.6218  

FAX: 3216.6225  

 
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS 

SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS 
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES 

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO 
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE 

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA 
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993 

Presidente: 

1º Vice-Presidente: 

2º Vice-Presidente: 

3º Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

Secretário(a): -  

 



Lançamentos da Edições Câmara

LOCAL DE VENDA

Livraria Miller
Ed. Principal e Anexo IV
da Câmara dos Deputados 
Telefone: (61) 3216-9971

INFORMAÇÕES 

Coordenação Edições Câmara
Telefones: (61) 3216-5809
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