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SEÇÃO I

Ata da 26ª Sessão, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, da
54ª Legislatura, em 2 de março de 2012.
Presidência dos Srs.: Amauri Teixeira, Janete Capiberibe, Hugo Motta,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Não havendo quorum regimental para abertura da sessão,
nos termos do § 3º do art. 79 do Regimento Interno,
aguardaremos até meia hora para que ele se complete.

I – ABERTURA DA SESSÃO
(Às 9 horas e 16 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. IZALCI, servindo como 2º Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

III – EXPEDIENTE
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Oficio nº 13 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidência recebeu os relatórios de gestão fiscal dos seguintes órgãos:
– Governo Federal (Mensagem no 10,
de 2012-CN; nº 18/2012, na origem), referente ao período de janeiro a dezembro de 2011;
– Supremo Tribunal Federal (Mensagem
nº 11, de 2012-CN; nº 14/2012, na origem),
referente ao 3º quadrimestre de 2011;
– Senado Federal (Oficio nº 4, de 2012CN; Ato do Presidente nº 6, de 2012, na origem), referente ao 3º quadrimestre de 2011;
– Câmara dos Deputados (Oficio nº 5, de
2012-CN; nº 65/12/GP, na origem), referente
ao período de janeiro a dezembro de 2011;
– Ministério Público da União e Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios (Oficio
nº 6, de 2012-CN; nº PGR/GAB/48/2012, na
origem), referente ao período de janeiro a dezembro de 2011;
– Tribunal Superior do Trabalho (Oficio nº
7, de 2012-CN; nº TST/GDGSET/GP/15/2012,
na origem), referente ao período de janeiro a
dezembro de 2011;
– Conselho Nacional do Ministério Público
(Oficio nº 8, de 2012-CN; nº 002/2012/PRESI-CNMP, na origem), referente ao período de
janeiro a dezembro de 2011;
– Conselho Nacional de Justiça (Oficio
nº 9, de 2012-CN; nº 14/GP – SOF/2012, na
origem), referente ao 3º quadrimestre de 2011;
– Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios (Oficio nº 10, de 2012-CN; nº
GPR 2.561/2012, na origem), referente ao 3º
quadrimestre de 2011; e
– Tribunal de Contas da União (Aviso no
1, de 2012 – CN; nº 34-GP/TCU, na origem),
referente ao 3º quadrimestre de 2011.
As matérias vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calendário para a tramitação das matérias.
Atenciosamente, – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
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SF – 3-2-2012
9 horas
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu
os relatórios de gestão fiscal dos seguintes Órgãos:
– Governo Federal (Mensagem nº 10, de
2012-CN; nº 18/2012, na origem), referente ao
período de janeiro a dezembro de 2011;
– Supremo Tribunal Federal (Mensagem
nº 11, de 2012-CN; nº 14/2012, na origem),
referente ao 3º quadrimestre de 2011;
– Senado Federal (Ofício nº 4, de 2012CN; Ato do Presidente nº 6, de 2012, na origem), referente ao 3º quadrimestre de 2011;
– Câmara dos Deputados (Ofício nº 5, de
2012-CN; nº 65/12/GP, na origem), referente
ao período de janeiro a dezembro de 2011;
– Ministério Público da União e Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios (Ofício nº 6, de 2012-CN; nº PGR/GAB/48/2012,
na origem), referente ao período de janeiro a
dezembro de 2011;
– Tribunal Superior do Trabalho (Ofício nº
7, de 2012-CN; nº TST/GDGSET/GP/15/2012,
na origem), referente ao período de janeiro a
dezembro de 2011;
– Conselho Nacional do Ministério Público
(Ofício nº 8, de 2012-CN; nº 002/2012/PRESI-CNMP, na origem), referente ao período de
janeiro a dezembro de 2011;
– Conselho Nacional de Justiça (Ofício
n° 9, de 2012-CN; n° 14/GP – SOF/2012, na
origem), referente ao 3° quadrimestre de 2011;
– Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios (Ofício n° 10, de 2012-CN; n°
GPR 2.561/2012, na origem), referente ao 3°
quadrimestre de 2011; e
– Tribunal de Contas da União (Aviso nº
1, de 2012-CN; n° 34-GP/TCU, na origem),
referente ao 3° quadrimestre de 2011.
Nos termos do art. 120 da Resolução n° 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário de
tramitação das matérias:
Leitura: 3-2-2012
até 8/2 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
até 23/2 prazo para apresentação de relatório;
até 1°/3 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 8/3 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

05114 Sábado 3

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

As matérias vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Publique-se.
Em, 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício n° 14 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados

o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do
Brasil – FSB, referente ao terceiro trimestre de 2011.
A matéria, publicada no Diário do Senado Federal de 4 de fevereiro do corrente ano, vai ao exame
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calendário para a tramitação da matéria.
Atenciosamente, – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
SF – 3-2-2012
9 horas

Assunto: Aviso n° 40 GP-TCU, de 2012.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidência recebeu do Senhor Presidente do Tribunal de
Contas da União o Aviso n° 40 GP-TCU, de 2012, na
origem, informando que foram constatados indícios de
irregularidade grave na obra que menciona.
A matéria, publicada no Diário do Senado Federal de 7 de fevereiro do corrente ano, vai ao exame
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
Atenciosamente, – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

Março de 2012

A Presidência recebeu do Senhor Ministro de Estado da Fazenda o Aviso n° 25, de 2011-CN (n° 458/
MF/2011, na origem), encaminhando ao Congresso
Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil – FSB, referente ao terceiro trimestre de 2011.
Nos termos do art. 120 da Resolução n° 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 3-2-2012

A Presidência comunica ao Plenário que recebeu
do Presidente do Tribunal de Contas da União, o Aviso
n° 40 GP-TCU, de 2012, na origem, informando que
foram constatados indícios de irregularidade grave na
obra que menciona.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 7 de fevereiro do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados

Até 8/2 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
Até 23/2 prazo para apresentação de relatório;
Até 1º/3 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
Até 8/3 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso
Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 4 de fevereiro do corrente.
O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se.
Em, 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Publique-se.
Em, 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.

SF – 6-2-2012
14 horas

Ofício n° 16 (CN)

Ofício n° 15 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012

Brasília, 7 de fevereiro de 2012

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

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

Assunto: Aviso n° 25, de 2011-CN.

Assunto: Ofício n° 646, de 2011-CN.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidência recebeu do Senhor Ministro de Estado da Fazenda o Aviso n° 25, de 2011-CN (n° 458/MF/2011,
na origem), encaminhando ao Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidência
recebeu do Ministro de Estado da Integração Nacional
o Ofício n° 646, de 2011, na origem, que encaminha
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 20, §§ 4°
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e 5°, da Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, o
Relatório de Gestão Fiscal do Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), referente
ao 1° semestre de 2011.
O expediente foi autuado da seguinte forma:
Ofício n° 2, de 2012-CN, publicado no Diário do
Senado Federal de 4 de fevereiro do corrente ano, vai
ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Ofício “S” n° 1, de 2012, que vai às Comissões
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e de Desenvolvimento Regional
e Turismo.
Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calendário para a tramitação da matéria.
Atenciosamente, – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
SF – 3-2-2012
9 horas
A Presidência recebeu do Ministro de Estado
da Integração Nacional o Ofício n° 646, de 2011, na
origem, que encaminha ao Congresso Nacional, nos
termos do art. 20, §§ 4° e 5°, da Lei n° 7.827, de 27
de setembro de 1989, o Relatório de Gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
(FCO), referente ao 1º semestre de 2011.
O expediente foi autuado da seguinte forma:
Ofício n° 2, de 2012-CN, que vai à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
e será publicado no Diário do Senado Federal de 4
de fevereiro do corrente.
Ofício “S” n° 1, de 2012, que vai às Comissões
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e de Desenvolvimento Regional
e Turismo.
Um exemplar vai à Câmara dos Deputados.
Nos termos do art. 120 da Resolução n° 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação do Ofício n° 2, de 2012-CN:
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Ofício n° 38 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Ofício n° 11, de 2012-CN.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidência
recebeu do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral o
Ofício n° 11, de 2012-CN (n° 384, de 2012, na origem),
encaminhando ao Congresso Nacional, nos termos do
art. 121, da Lei n° 12.309, de 9 de agosto de 2010, o
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral
referente ao terceiro quadrimestre de 2011.
A matéria, publicada no Diário do Senado Federal de 7 de fevereiro do corrente ano, vai ao exame
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calendário para a tramitação da matéria.
Atenciosamente, – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
SF – 6-2-2012
14 horas
A Presidência recebeu do Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral o Ofício n° 11, de 2012-CN (n° 384,
de 2012, na origem), encaminhando ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 121, da Lei n° 12.309, de
9 de agosto de 2010, o Relatório de Gestão Fiscal do
Tribunal Superior Eleitoral referente ao terceiro quadrimestre de 2011.
Nos termos do art. 120 da Resolução n° 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário de
tramitação da matéria:
Leitura: 6-2-2012

Até 8/2 prazo para publicação e distribuição dos
relatórios da matéria;
Até 23/2 prazo para apresentação de relatório;
Até 1°/3 prazo para apresentação de emendas; e
Até 8/3 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso
Nacional.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Até 11/2 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
Até 26/2 prazo para apresentação de relatório;
Até 2/3 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
Até 9/3 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e será publicada no Diário do Senado Federal de 7 de fevereiro do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Publique-se.
Em, 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Publique-se.
Em, 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Leitura: 3-2-2012
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Oficio nº 46 (CN)

Oficio n° 45 (CN)
Brasília, 9 de fevereiro de 2012

Brasília, 9 de fevereiro de 2012

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

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

Assunto: Ofício n° 12, de 2012-CN

Assunto: Mensagem nº 12, de 2012-CN.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidência
recebeu o Ofício n° 12, de 2012-CN (Ofício n° CF-OFI-00198, de 2012, na origem), encaminhando ao
Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal do
Conselho da Justiça Federal referente ao 3° quadrimestre de 2011.
A matéria, publicada no Diário do Senado Federal de 8 de fevereiro do corrente ano, vai ao exame
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calendário para a tramitação da matéria.
Atenciosamente, Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
SE – 7-2-2012
14 horas
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu
o Ofício n° 12/2012-CN (Ofício n° CF‑OFI-00198,
de 2012, na origem), encaminhando ao Congresso
Nacional o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho da Justiça Federal referente ao 3° quadrimestre de 2011.
Nos termos do art. 120 da Resolução n° 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário de
tramitação da matéria:
Leitura: 7-2-2012
até 12-2 – prazo para publicação e distribuição
dos avulsos da matéria;
até 27-2 – prazo para apresentação de relatório;
até 5-3 – prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 12-3 – prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 8 de fevereiro do corrente.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Publique-se.
Em, 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da
República a Mensagem nº 12, de 2012-CN (nº 24, de
2012, na origem), encaminhando o Projeto de Lei nº 1, de
2012-CN, que Abre ao Orçamento da Seguridade Social
da União, em favor de órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público da União e do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial
no valor global de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de
reais), para o fim que especifica, e dá outras providências.
A matéria, publicada em avulsos e no Diário do
Senado Federal de 8 de fevereiro do corrente ano, vai
ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Em anexo, encaminho a Vossa Excelência calendário para a tramitação da matéria.
Atenciosamente, Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
SF – 7-2-2012
14 horas
A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República a Mensagem nº 12, de
2012-CN (nº 24, de 2012, na origem), encaminhando
o Projeto de Lei nº 1, de 2012-CN, que Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor de
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, crédito especial no valor global
de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), para o
fim que especifica, e dá outras providências.
O projeto vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
Leitura: 7-2-2012
Até 12/2 prazo para publicação e distribuição de
avulsos;
até 20/2 prazo para apresentação de emendas;
até 25/2 prazo para publicação e distribuição de
avulsos das emendas apresentadas; e
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até 11/3 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em avulsos e no Diário do Senado Federal de 8 de fevereiro do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Publique-se.
Em, 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 47 (CN)
Brasília, 9 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Ofício nº 3, de 2012-CN.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidência recebeu da Secretaria do Programa de Aceleração
do Crescimento o Oficio nº 3, de 2012-CN (nº 277/2011,
na origem), encaminhando ao Congresso Nacional,
nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 11.653, de 7 de
abril de 2008, informações de execução das obras do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), por
estado, referentes aos meses de julho a setembro de
2011, em meio digital.
A matéria, publicada no Diário do Senado
Federal de 4 de fevereiro do corrente ano, vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
Ofício nº 277/SEPAC-MP
Brasília, 30 de dezembro de 2011
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente
Senado Federal
Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes
70165-900 – Brasília – DF
Assunto: Encaminhamento de arquivo digital
Senhor Presidente,
Encaminhamos a Vossa Excelência arquivo digital, contendo informações de execução das obras
do PAC, organizado por estado, atendendo ao disposto no art. 14, § 2º da Lei nº 11.653, de 7 de abril
de 2008.
Atenciosamente, – Roberto Nami Garibe Filho,
Secretário do Programa de Aceleração do Crescimento – Substituto.
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SF – 3-2-2012
9 horas
A Presidência recebeu da Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento o Ofício nº 3, de
2012-CN (nº 277/2011, na origem), encaminhando ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 14, § 2º, da
Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, informações de
execução das obras do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), por estado, referentes aos meses
de julho a setembro de 2011, em meio digital.
A matéria será publicada em suplemento ao Diário do Senado Federal de 4 de fevereiro do corrente.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Publique-se.
Em, 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio nº 48 (CN)
Brasília, 9 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Oficio nº 1, de 2012-CN.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Presidência recebeu da Secretaria do Programa de Aceleração
do Crescimento o Oficio nº 1, de 2012-CN (nº 270, de
2011, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional informações de execução das obras do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC), referentes aos
meses de julho a setembro de 2011.
A matéria vai ao exame da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
SF – 3-2-2012
9 horas
Foram encaminhadas, ao Congresso Nacional,
informações de execução das obras do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), referentes aos meses de julho a setembro de 2011 (Ofício nº 1, de 2012CN; nº 270/2011, na origem).
(É o seguinte o Ofício)
A matéria será encaminhada à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será encaminhado um exemplar à Câmara dos
Deputados.
Publique-se.
Em, 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
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Ofício nº 19 (CN)

Of. nº 82/2012-CN
Brasília, 29 de fevereiro de 2012

Brasília, 7 de fevereiro de 2012

Exmo Sr.
Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exa requerimento do Senador
Francisco Dornelles, de retirada da Emenda nº 00003,
de sua autoria, apresentada à Medida Provisória nº
555, de 2011, ora em Tramitação nessa Casa.
Atenciosamente, Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Assunto: Sanção de Projeto de Lei.

REQUERIMENTO Nº

, DE 2012

Requer, nos termos regimentais, a retirada, em
caráter definitivo, da Emenda nº 3, de minha autoria,
apresentada à Medida Provisória nº 555, de 23 de dezembro de 2011.
Sala das Sessões, Senador Francisco Dornelle
( PP-RJ).
Publique-se.
Em: 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins, que o Projeto de Lei nº 7, de 2011-CN,
aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado
pela Excelentíssima Senhora Presidente da República e transformado na Lei nº 12.563, de 26 de
dezembro de 2011, que “Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor dos Ministérios da Fazenda, do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e
do Turismo, crédito suplementar no valor global de
R$19.285.346,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira
Secretaria.
Publique-se.
Em: 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 20 (CN)

Oficio nº 18 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012

Brasília, 7 de fevereiro de 2012

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Sanção de projeto de Lei.

Assunto: Sanção de Projeto de Lei.

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 5, de 2011-CN, aprovado
pelo Congresso Nacional, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidente da República e transformado na Lei nº 12.573, de 29 de dezembro de 2011,
que Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério das Comunicações, crédito suplementar no
valor de R$ 24.376.000,00, para reforço de dotação
constante da Lei Orçamentária vigente.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira
Secretaria.

Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 18, de 2011-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pela
Excelentíssima Senhora Presidente da República e
transformado na Lei nº 12.574, de 29 de dezembro
de 2011, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da União, crédito
especial no valor de R$2.816.660,00, para os fins
que especifica”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira
Secretaria.

Publique-se.
Em: 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.

Publique-se.
Em: 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
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Ofício nº 21 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins,
que o Projeto de Lei nº 24, de 2011-CN, aprovado pelo
Congresso Nacional, foi sancionado pela Excelentíssima
Senhora Presidente da República e transformado na Lei
nº 12.575, de 29 de dezembro de 2011, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial no valor de R$300.000,00,
para o fim que especifica, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira
Secretaria.
Publique-se.
Em: 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Oficio nº 22 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins,
que o Projeto de Lei nº 30, de 2011-CN, aprovado pelo
Congresso Nacional, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidente da República e transformado na
Lei nº 12.582, de 29 de dezembro de 2011, que “Abre
ao Orçamento de Investimento para 2011, em favor
de empresas estatais federais do Grupo Eletrobras,
crédito especial no valor total de R$1.055.118.669,00,
para os fins que especifica”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino,
Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.
Publique-se.
Em: 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício n° 23 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 31, de 2011-CN, apro-
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vado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pela
Excelentíssima Senhora Presidente da República e
transformado na Lei n° 12.576, de 29 de dezembro de
2011, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar
no valor de R$8.692.000,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino,
Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício n° 24 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.
Senhor Primeiro- Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 34, de 201 1-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pela
Excelentíssima Senhora Presidente da República e
transformado na Lei n° 12.564, de 26 de dezembro
de 2011, que “Abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Saúde,
crédito suplementar no valor de R$446.823.143,00,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino,
Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício n° 25 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 37, de 2011-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pela
Excelentíssima Senhora Presidente da República e
transformado na Lei n° 12.565, de 26 de dezembro de
2011, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação,
da Educação, da Cultura e do Esporte e de Operações
Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor global
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de R$949.733.022,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino,
Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício n° 26 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 39, de 2011-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pela
Excelentíssima Senhora Presidente da República e
transformado na Lei n° 12.577, de 29 de dezembro
de 2011, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios
da Educação e do Esporte, crédito especial no valor
de R$54.266.793,00, para os fins que especifica, e
dá outras providências”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino,
Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício n° 27 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins,
que o Projeto de Lei n° 41, de 2011-CN, aprovado pelo
Congresso Nacional, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidente da República e transformado na
Lei n° 12.566, de 26 de dezembro de 2011, que “Abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Integração Nacional, crédito especial no valor de
R$130.500.000,00, para os fins que especifica, e dá
outras providências”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira
Secretaria.
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
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Ofício n° 28 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 42, de 2011-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pela
Excelentíssima Senhora Presidente da República e
transformado na Lei n° 12.567, de 26 de dezembro de
2011, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito
especial no valor global de R$199.843.160,00, para os
fins que especifica, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira
Secretaria.
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 29 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins,
que o Projeto de Lei nº 44, de 2011-CN, aprovado pelo
Congresso Nacional, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidente da República e transformado
na Lei nº 12.578, de 29 de dezembro de 2011, que
“Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência Social, crédito
suplementar no valor de R$4.776.413,00, para reforço
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino,
Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 30 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins,
que o Projeto de Lei nº 47, de 2011-CN, aprovado pelo
Congresso Nacional, foi sancionado pela Excelentíssima
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Senhora Presidente da República e transformado na Lei
nº 12.568, de 26 de dezembro de 2011, que “Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Encargos
Financeiros da União, crédito especial no valor global
de R$81.157.976,00, para os fins que especifica”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira Secretaria.
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 31 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 49, de 2011-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pela
Excelentíssima Senhora Presidente da República e
transformado na Lei nº 12.579, de 29 de dezembro de
2011, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Câmara dos Deputados, das Justiças Federal,
Eleitoral e do Trabalho, da Presidência da República
e do Ministério Público da União, crédito suplementar
no valor global de R$101.308.880,00, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira
secretaria.
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Mala, Presidente.
Ofício nº 32 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Sanção de Projeto de Lei
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 51, de 2011-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pela
Excelentíssima Senhora Presidente da República e
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transformado na Lei nº 12.569, de 26 de dezembro
de 2011, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Turismo,
de Encargos Financeiros da União e de Operações
Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor global de R$1.769.248.701,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira
secretaria.
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Mala, Presidente.
Ofício n° 33 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Sanção de Projeto de Lei
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 53, de 2011-CN, aprovado
pelo Congresso Nacional, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidente da República e transformado na Lei n° 12.570, de 26 de dezembro de 2011,
que “Abre ao Orçamento de Investimento para 2011,
em favor da Empresa de Transmissão de Energia do
Rio Grande do Sul SA – RS. Energia e de empresas
do Grupo PETROBRAS, crédito especial no valor total
de R$5.736.647.926,00, para os fins que especifica”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira
Secretaria.
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício n° 34 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Sanção de Projeto de Lei
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 54, de 2011-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pela
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Excelentíssima Senhora Presidente da República e
transformado na Lei n° 12.571, de 26 de dezembro
de 2011, que “Abre ao Orçamento de Investimento
para 2011, em favor de empresas estatais, crédito
especial no valor total de R$38.645.735,00, para os
fins que especifica”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira
Secretaria.
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 35 (CN)
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transformado na Lei nº 12.581, de 29 de dezembro de
2011, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
crédito suplementar no valor de R$50.000.000,00,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira
Secretaria.
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 37 (CN)

Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 55, de 2011-CN, aprovado
pelo Congresso Nacional, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidente da República e transformado na Lei nº 12.580, de 29 de dezembro de 2011, que
“Abre ao Orçamento de Investimento para 2011, crédito suplementar no valor total de R$8.631.945.462,00,
em favor de diversas empresas estatais, e reduz o
Orçamento de Investimento de diversas empresas
no valor global de R$20.731.286.239,00, para os fins
que especifica”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira
Secretaria
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 36 (CN)
Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Sanção de Projeto de Lei.
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 56, de 2011-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pela
Excelentíssima Senhora Presidente da República e

Brasília, 7 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Sanção de Projeto de Lei
Senhor Primeiro-Secretário,
Participo a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 57, de 201 1-CN, aprovado pelo Congresso Nacional, foi sancionado pela
Excelentíssima Senhora Presidente da República e
transformado na Lei nº 12.572, de 26 de dezembro de
2011, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$32.120.000,00, para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – Senador João Vicente Claudino, Terceiro-Secretário, no exercício da Primeira
Secretaria.
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 76/2012/PSDB
Brasília, 29 de fevereiro de 2012
A Sua Excelência o Senhor Deputado Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Raimundo
Gomes de Matos, como membro titular, para integrar a
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.572/11, que institui o Código Comercial.
Respeitosamente, – Deputado Bruno Araujo,
Líder do PSDB.
Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
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Ofício nº 78/2012/PSDB
Brasília, 29 de fevereiro de 2012
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Ofício n° 1/2012
Brasília, 2 de março de 2011

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

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

Assunto: Indicação de Membro de Comissão

Assunto: Reassunção ao mandato parlamentar

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Reinaldo
Azambuja, como membro titular, para integrar a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto
de Lei nº 1.572/11, que institui o Código Comercial.
Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 230, §§ 2° e 3°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, comunico
a Vossa Excelência que reassumo minhas atividades
parlamentares, a partir de 2 de março de 2012, tendo
em vista a minha exoneração do cargo de Ministro de
Estado da Pesca e Aquicultura, conforme a publicação
do Diário Oficial, cópia anexa.
Respeitosamente, – Luiz Sérgio, Deputado Federal PT/RJ.

Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Izalci.
O SR. IZALCI (Bloco/PR – DF. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, fiz questão de passar por
aqui neste horário, antes de ir à assembleia de policiais, militares e bombeiros, para fazer mais um apelo
ao Governo do Distrito Federal. Nós estamos na iminência de uma greve dos policiais, militares e bombeiros. E provavelmente também dos professores no
dia 8 de março.
Tudo isso pela falta de sensibilidade do Governador Agnelo Queiroz de receber essas categorias, que
devem ser respeitadas. Até porque o que eles querem
é muito simples. Eles querem que o Governador cumpra aquilo que assinou em documento.
Mas não é para agora, não. É que pelo menos
os receba e dê alguns argumentos para que possa
convencê-los das dificuldades do GDF.
O que não se pode admitir, Sr. Presidente, é
que a resposta venha por meio dos jornais. Coincidentemente, ontem, às vésperas da assembleia,
saiu em manchete de jornal um pacote de medidas
inconsistentes.
Hoje, o Secretário de Administração Pública de
Governo vem, com cara de pau, dizer que, enquanto
Senadores, Deputados, Prefeitos aumentam seus salários, aqui no DF o Governador diminui em 10% o seu
salário. Mas ele se esqueceu de dizer que, há 3 ou 4
meses, houve um aumento 110%. Então, na prática,
reduziu-se de 110 para 100.
Não adianta fazer propaganda enganosa. Está
hoje aí a questão da saúde. O Governador colocou a
saúde como prioridade, inclusive assumindo o compromisso de ser Secretário de Saúde. E está aqui:
Brasília está na 21º colocação na área de saúde, de
atendimento ao SUS, o que é péssimo.
Agora, preocupo-me um pouco, porque há aqui
um levantamento de 2008‑2010. Ora, só em 2012 se
está divulgando essa questão de 3 a 4 anos atrás?
Será que por trás disso virão daqui a uma semana dizer que a saúde melhorou?
Temos que respeitar a opinião dos moradores,
dos cidadãos do Distrito Federal, do País, que a cada
dia que passa não encontram respaldo nos hospitais,
na segurança pública. Anteontem, houve 5 sequestros-relâmpagos; ontem, houve dois assaltos em casas, a
mão armada.
Quero fazer um apelo ao Governador, para que
receba essas categorias, pessoas de nível superior,
altamente responsáveis, que fizeram sua mobilização
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de forma ordeira, com responsabilidade. Eles querem
ser respeitados.
Faço aqui o apelo, para que o Governador os
receba e não os encaminhe a outras pessoas que
não acompanharam o caso. Deputada Jaqueline,
quando da campanha, quem prometeu foi o Governador e não o Secretário de Segurança. Não ouvi em
momento algum o Secretário de Segurança prometer
qualquer coisa, até porque nem mesmo participou da
campanha. Então, quem deve dar a resposta agora é
quem prometeu, quem assinou. E quem assinou foi
o Governador.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB –
AP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
colegas Parlamentares, registro o início do programa
Mulheres na Construção, nesta quarta-feira, dia 29, resultado de convênio firmado entre a Superintendência
de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO, o
Instituto Federal de Brasília – IFB, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal – SINDUSCON-DF, e a Secretaria de Estado da Mulher do
Distrito Federal. O programa está sendo implantado
com recursos da SUDECO, que investirá 1 milhão e
100 mil reais nos cursos gratuitos.
Duzentas mulheres vão participar da primeira
edição dos cursos de azulejista e pintora de obras,
que será iniciado dia 2 de abril e irá até 31 de julho. No segundo semestre, outras 240 mulheres
vão passar pela mesma capacitação. Elas passarão por 17 semanas de qualificação no campus de
Samambaia do Instituto Federal de Brasília. As aulas acontecerão três vezes por semana, e as alunas estarão divididas em cinco turmas. Ao final do
curso, cada uma delas receberá um certificado de
treinamento profissional.
A capacitação lhes dará oportunidade de acessar
vagas mais qualificadas num mercado em constante
crescimento, como é no Distrito Federal e entorno.
Hoje, as mulheres ocupam apenas 3% das vagas na
construção civil no Distrito Federal.
As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de
março, no Centro de Referência de Atendimento à
Mulher, na antiga Rodoferroviária de Brasília, e em
stand montado na plataforma superior da Rodoviária
de Brasília.
Desejo sucesso às alunas, aos professores e aos
coordenadores do curso.
Parabenizo o Diretor-Superintendente da SUDECO, Marcelo Dourado, meu companheiro no Partido
Socialista Brasileiro, pela iniciativa e pela capacidade
de mobilização conjunta, que vai melhorar a inserção
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qualificada das mulheres no mercado de trabalho e,
por consequência, a sua renda, a sua qualidade de
vida e a de sua família.
Levaremos essa ideia do PSB do Distrito Federal, da SUDECO até o Governador Camilo Capiberibe, do Amapá, e à Primeira-Dama, Cláudia, para que
seja implantada em nosso Estado um projeto dessa
natureza, em homenagem às mulheres.
Parabéns pela parceria a todas as instituições
envolvidas.
Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que autorize a publicação deste pronunciamento nos órgãos de comunicação da Casa.
Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
ORADORA
Sudeco dá início às inscrições para o Programa
“Mulheres na Construção”
Teve início hoje, 29, no Auditório da Administração de Taguatinga, o período de inscrições para os
participantes do programa Mulheres na Construção.
Cerca de 200 pessoas, em sua maioria mulheres,
compareceram ao local interessadas em inscrever-se
nos cursos de azulejista e pintora de obras oferecidos
pelo Instituto Federal de Brasilia (IFB) – O programa
é uma realização da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), em parcerIa
com o Instituto Federal de Brasilia (IFB), o Sindicato
da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal
(Sinduscon-DF) e a Secretaria de Estado da Mulher
do Distrito Federal.
“As mulheres são a referência econômica e
social nas classes mais carentes, é por isso que
estamos investindo na capacitação delas”, são as
palavras do diretor‑superintendente da Sudeco, Marcelo Dourado.
Durante o evento as instituições parceiras proferiram palestras explicativas sobre os detalhes do funcionamento dos cursos. Em seguida os participantes
puderam fazer perguntas e tirar dúvidas. Reni Borges,
de Santa Maria(DF), soube do Programa Mulheres na
Construção pela televisão, “eu sempre quis fazer um
curso de construção civil e não tinha como”, afirma,
“essa é uma área que eu gosto, que preciso aprimorar, eu sou técnica de enfermagem, mas quero ficar
na construção civil”, concluiu.
Além do Diretor-Superintendente da Sudeco, Marcelo Dourado, participaram do evento o vice-presidente
do Sinduscon/DF, Luiz Gustavo Prado; a Secretária de
Estado da Mulher do Distrito Federal, Olgamir Amâncio, o Coordenador Geral de Pesquisa e Extensão do
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Instituto Federal de Brasília, Francisco Nunes e a Deputada Erika Kokay PT – DF.
Para mais informações acesse http://www.sudeco.gov.br/mulheres-na-construção.
O SR. ÂNGELO AGNOLIN (PDT – TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
sob o título de não podermos procrastinar, retardar ou
adiar deliberação, eu faço hoje algumas considerações
sobre a importância de finalizarmos, de uma vez por
todas, a votação a respeito do Código Florestal.
Os trabalhos que envolvem a modernização do
Código Florestal iniciaram-se nesta Casa em 19 de novembro de 1999. Portanto, são 13 anos de debate, 13
anos de estudos, 13 anos em que a sociedade espera
um código novo, moderno, atualizado, que represente
aquilo que dê efetivamente segurança jurídica para os
produtores, segurança jurídica para o meio ambiente,
que reflita respeito pela natureza e também possa contribuir para a produção de alimentos saudáveis, que
possa contribuir para o respeito ao lagos, aos rios, às
nascentes e à biodiversidade.
O que se precisa urgentemente é estabelecer critérios justos, sem maniqueísmo. Segurança jurídica no
campo é imprescindível, com a consolidação definitiva
das áreas tradicionalmente ocupadas. Imprescindível,
sem estimular novos desmatamentos.
Não podemos adiar o momento único de se aprovar uma lei que seja marcada pela objetividade, que
será melhor entendida e justa no sentido de garantir
a cada um o direito de produzir, entendendo o limite
do desmatamento e os rígidos critérios de respeito à
natureza.
O Senado, Casa revisora, adicionou uma série
de aperfeiçoamentos ao Código Florestal. O projeto
mantém a ideia de que as propriedades rurais devem
manter, a título de reserva legal, um percentual mínimo de 20, 35 ou 80% de sua vegetação nativa. Mantém a figura jurídica da área rural consolidada, que
são as áreas de imóvel rural com ocupação antrópica
preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações,
benfeitorias e atividades agrossilvipastoris. Prevê que
a União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar programas de regularização ambiental, com o
objetivo de integrar as informações relativas às propriedades e posses rurais. Institui o Cadastro Ambiental
Rural (CAR), no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA), obrigatório
para todos os imóveis rurais. Inclui incentivos para a
recomposição de florestas e regras especiais para a
agricultura familiar.
É claro que o projeto enviado pelo Senado precisa ser aperfeiçoado, aprimorado em alguns pontos,
como, por exemplo, no art. 26, que obriga o Município
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a implantar áreas verdes, no mínimo de 20 metros
quadrados por habitante.
Especialmente em relação a esse item, nós,
moradores de Palmas, a última Capital construída no
Brasil, sabemos o quanto encarece o custo de gestão
urbana em uma cidade colocada com tantas distâncias
ou construída com essa horizontalidade.
É imprescindível que esse item que o Senado
Federal acrescentou ao Código Florestal seja absolutamente bem discutido e que, de preferência, seja
retirado. Particularmente, posiciono-me totalmente
contrário à preservação de 20 metros quadrados por
habitante, porque isso vai inviabilizar a gestão nos
Municípios do País.
Encerro, Sr. Presidente, agradecendo os minutos
adicionais que me foram concedidos. Queria apenas
reafirmar nosso desejo de que efetivamente essa votação aconteça, de preferência, já na próxima semana,
para oferecermos ao Brasil, em todas as suas dimensões, a preservação ambiental e a produção rural,
principalmente com segurança jurídica suficiente para
mantermos a estabilidade da produção e a qualidade
do meio ambiente.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ângelo Agnolin,
o Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Sra. Janete Capiberibe, §
2º do art. 18 do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTA (Janete Capiberibe) –
Concedo a palavra ao Deputado Amauri Teixeira, do
PT da Bahia.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Sem revisão
do orador.) – Sra. Presidenta, Deputada Janete Capiberibe, Srs. Parlamentares, caros telespectadores, venho falar hoje de dois hospitais paradigmas positivos
de assistência filantrópica para a Bahia, para o Brasil e
talvez para o mundo: o Hospital Aristides Maltez, que,
em termos de hospital propriamente dito, podemos dizer
que é o único oncológico do Estado; e o Hospital Obras
Sociais Irmã Dulce. São dois hospitais filantrópicos que
atendem 100% SUS e com altíssima qualidade. Possuem um corpo clínico e administrativo inteiramente
comprometidos com o bem-estar dos pacientes.
O Hospital Aristides Maltez vem passando pelo
que passou algum tempo atrás o Hospital Obras Sociais
Irmã Dulce. Irmã Dulce já foi canonizada e talvez seja
convertida em santa pela Igreja Católica pela grandeza
da sua alma e da sua obra.
O Prefeito João Henrique, há algum tempo, comprometeu inteiramente o funcionamento das Obras
Sociais Irmã Dulce ao atrasar os pagamentos, ao
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não corrigir os contratos devidamente. Esse contrato
foi repassado para o Estado da Bahia e o Secretário
Solla, que desde o Ministério da Saúde sempre teve
um carinho muito grande, como todos os baianos têm,
pelas Obras Sociais Irmã Dulce, assumiu esse contrato, fez gestão perante o Ministério da Saúde, com
o Ministro Padilha – inclusive, estive presente –, que
aumentou o teto de recursos destinados ao hospital e
hoje o pagamento do Irmã Dulce está rigorosamente
em dia. Maria Rita está satisfeita.
No entanto, o Hospital Aristides Maltez, apesar
do esforço do Estado, de que sou testemunha, porque
fiz parte da gestão e lembro que, com a presença do
Governador Wagner, do Secretário Solla, do Dr. Aristides Maltez e de diversas autoridades da área da saúde da Bahia inauguramos a ala pediátrica oncológica
do Hospital Aristides Maltez, com um dos melhores
equipamentos hospitalares que já vi, com recursos do
Estado... A Bahia tem aportado recursos anualmente,
apesar – aí chamo a atenção de todos os baianos – de
o Estado da Bahia não ser obrigado, porque o contrato
é feito pela Prefeitura, mas tem aportado anualmente
recursos para garantir o funcionamento do Aristides
Maltez. No entanto, a Prefeitura está devendo 13 milhões de reais.
Eu não me vou alongar mais. Voltarei no período de 5 minutos para falar desse tema, porque ontem
um Deputado chegou aqui querendo imputar responsabilidade ao Secretário Solla. O Secretário Solla tem
sido um parceiro que tem auxiliado o Aristides Maltez
a manter seus excelentes serviços. Já a Prefeitura de
Salvador, infelizmente, tem sido uma antiparceira dos
hospitais filantrópicos e dos demais integrantes da
rede credenciada.
Para não abusar da sua generosidade, minha
Presidente, voltarei mais tarde para continuar abordando o tema.
A SRA. PRESIDENTA (Janete Capiberibe) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Giovanni Queiroz,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PDT – pelo
tempo de 3 minutos.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho novamente falar, com pesar
– com pesar –, de um anúncio já feito pela mídia. O
Pará mais uma vez, na medição do ENEM da saúde,
está em último lugar; é o Estado com a pior nota. Na
educação já era o Estado com a pior nota; suas estradas são as piores do Brasil.
Sra. Presidente, é com muito pesar que venho
aqui fazer esse relato. Lamento ainda mais, pois há
poucos dias havia um remédio extraordinário para
transformar o Pará, com o potencial extraordinário
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que tem, em um dos Estados mais vigorosos do País.
A exemplo do que aconteceu com Tocantins e Goiás
e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós também tínhamos o direito de dar ao nosso povo a condição de
respirar, de aspirar a transformações efetivas para a
concretização de um Estado melhor, onde nosso povo
pudesse viver com segurança.
Mas, Presidente Amauri, nós somos os piores
na educação; agora, no ENEM da saúde, nós somos
os piores; além disso, é anunciado pelos jornais do
Brasil inteiro, o Jornal Nacional, inclusive, que nossas estradas são as piores. Segurança jurídica não
existe. Lá, só há um Governador que é um fantoche.
Chega a ser ridículo! Agora fala em atrair investidores internacionais e nacionais para o Pará, quando
as próprias plataformas industriais, as áreas onde
seriam implantadas indústrias no Estado, por exemplo, em Barcarena, estão invadidas! Da ALBRAS à
ALUNORTE e à Vale do Rio Doce. Invadidas! E não
se cumpre ordem judicial, Deputado Agnolinº O Pará
não é como o seu Estado, o Tocantins, que é pujante, crescerá este ano 14%. O Pará deve ir para um
processo de regressão.
Agora, nós estávamos um dia desses num plebiscito para se criarem os Estados de Carajás e Tapajós. Seria a forma de transformação efetiva, a alavanca para transformar efetivamente o Pará. Mas a
mediocridade imperou graças aos políticos tamanho
pequeno, tupiniquins, que permanecem em Belém do
Pará, que dominam a mídia e por isso influenciam a
população desavisada. Disseram que dividir o Estado
e criar duas novas unidades seria um crime de lesa-pátria. Mas aproximadamente 92% da população do
sul do Pará, região de Carajás, e do oeste do Estado,
região do Tapajós, se manifestaram favoravelmente,
porque têm clareza de que esse é o único instrumento
capaz de nos tirar do atraso, da miséria e da vergonha
de constantemente estarmos vendo na mídia nacional
e internacional o Pará classificado como o pior nas estradas, o pior na educação, o pior na saúde.
Está morrendo gente nas filas; crianças, nos hospitais! Até quando? Até o Governo Federal criar juízo e
interferir no Pará no sentido de criar novos Estados ou
fazer a intervenção necessária para – já começando
por aí – fazer cumprirem-se as ordens judiciais.
Nem o Poder Judiciário de lá tem coragem, tem
austeridade. Deveria ter zelo por si mesmo e exigir
o cumprimento pelo menos das suas ordens judiciais. O Poder Judiciário está de joelhos, acovardado,
amesquinhado por incompetência, por negligência e
por preguiça, por não ter compromisso com a Justiça
efetivamente.
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Portanto, faço aqui este desabafo, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados. O meu Estado, o Pará, é um
Estado de gente muito boa e com potencial extraordinário, mas lamentavelmente ainda é governado por gente
pequena, com a cabeça deste tamanhinho, tupiniquim.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Giovanni Queiroz, a Sra. Janete Capiberibe, § 2º do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Amauri
Teixeira, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo a palavra à Deputada Jaqueline Roriz, do PMN
do Distrito Federal.
A SRA. JAQUELINE RORIZ (PMN – DF. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna falar de três assuntos do maior
interesse do Distrito Federal e do Brasil.
Refiro-me ao recente incêndio ocorrido na Estação
Antártica Comandante Ferraz, ao anunciado “programa de austeridade” do Governo do Distrito Federal e
à decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a chamada Lei da Ficha Limpa.
Tive a oportunidade de visitar a Estação Comandante Ferraz, no inicio do meu mandato. Vi, in loco, o
fantástico trabalho que os homens e as mulheres que
ali encontrei fazem pelo Brasil, num dos lugares mais
inóspitos do planeta.
Senti um orgulho especial por ser brasileira e
ver que nossos cientistas e militares representam tão
bem o País.
Infelizmente, o Brasil só conheceu o programa
com maior profundidade depois do incêndio que matou
dois militares. A propósito, rendo as minhas homenagens a esses verdadeiros heróis e, desta tribuna, peço
ao Governo Federal que dê total prioridade à reconstrução da estação.
Não podemos mais, Sr. Presidente, assistir à
progressiva redução dos investimentos dos recursos
destinados à Marinha do Brasil para o Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR.
Em 2011 foram investidos apenas cerca de 50%
da dotação prevista inicialmente – apenas 8,7 milhões
de reais dos 16,5 milhões de reais do Orçamento. Dois
anos antes, a redução foi ainda maior: só foram investidos 40% da dotação orçamentária prevista.
Esse quadro mostra claramente que o Governo
deve e precisa mudar sua postura em relação a esse
programa científico, que tanto orgulho nos dá.
Do mesmo modo, Sras. e Srs. Parlamentares,
o Governo do Distrito Federal precisa valorizar o seu
servidor público. Vejam que Brasília é tocada hoje sim-
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plesmente pelos servidores públicos. Como, então, o
Governo tem a capacidade dizer que não haverá mais
aumento de salário?
Na quarta-feira passada, o GDF anunciou o congelamento dos salários de todos os seus 140 mil servidores, em 2012. No entanto, no final do ano passado,
como bem disse o Deputado Izalci, o salário do Governador e de seus Secretários aumentou quase 110%.
Essa postura é inaceitável, Sr. Presidente!
Como pode o Governo do Partido dos Trabalhadores congelar o salário do servidor e conceder para
o Governador e seus Secretários um reajuste de mais
de 30%? Como pode promover a terceirização, com
a substituição de comissionados por empregados de
empresas privadas? Como pode substituir o trabalhador que conquistou o seu espaço por empresas terceirizadas? Como pode o Partido dos Trabalhadores
fazer o que combateu a vida inteira?
Ontem, participei de uma reunião da bancada
do Distrito Federal com representantes das Polícias
Militares.
É preciso que o atual Governador, que se elegeu com promessas mirabolantes, dê atenção à área
de segurança, para que não ocorra em Brasília o que
se verificou em alguns Estados. A greve está começando agora, uma greve que a população de Brasília
não merece. Ontem foi exigida alguma solução, e isso
não ocorreu.
O último assunto, Sr. Presidente, é o julgamento
da Lei da Ficha Limpa. Como disseram alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal, o que fizeram foi
passar por cima da Constituição.
E digo isso não só porque meu pai, Joaquim Roriz, foi duramente atingido pela nova lei, mas também
porque o STF tirou das mãos do povo o soberano direito de eleger aqueles que considera mais aptos para
governar.
Aqui em Brasília, Sr. Presidente, quem foi cassado foi o povo, aliás como já haviam feito em 2010.
Aproveito a oportunidade e dou como lida a Carta Ao Povo de Brasília, de um homem que governou
esta cidade por quatro vezes, três delas pela soberana
vontade do povo.
Sras. e Srs. Parlamentares, tenho certeza de que
daqui a alguns anos, quando as paixões políticas diminuírem, até a Oposição reconhecerá o trabalho que
Joaquim Roriz realizou por esta cidade.
Muito obrigada.
CARTA A QUE SE REFERE A ORADORA
Como democrata e homem público que sempre
respeitou as leis e as Cortes do meu País, acato a
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decisão do Supremo Tribunal Federal de maneira calma e serena.
Respeito-a, embora a considere injusta e violentadora do meu direito de participar mais ativamente da
vida pública da minha Brasília e do meu Brasil.
Não cometi nenhum crime. Nunca fui condenado em última instância legal. Quando do meu ato, em
2007, não havia qualquer impedimento ou punição
previstos nas leis brasileiras.
Meus adversários – sempre derrotados por mim
nas urnas – urdiram uma lei e um julgamento que praticamente só atinge a mim.
Como bem disse o ilustre Ministro Gilmar Mendes, a lei foi feita para a eleição do Distrito Federal.
Fui vítima de uma infame conspiração, como a mídia
começa a revelar!
Aos meus amigos e amigas e àqueles que me
levaram a assumir cargos públicos da maior relevância
em 40 anos de carreira política, digo que não deixarei
a vida política.
Jamais poderia abandonar Brasília, esta cidade que amo tanto. Que vi nascer e crescer nas terras
dos meus pais, da minha família e da minha esposa,
Weslian.
A ela dediquei a maior parte de minha vida. Em
nenhum momento deixei de pensar em seu povo, ordeiro e trabalhador.
Ajudei a quem precisava. Com eles, criei nove
cidades, dei moradia, um lar para morar, com água,
luz, rede de esgoto, saneamento básico.
Consolidei o sonho do saudoso Presidente Juscelino Kubitschek, de transformar Brasília num polo de
desenvolvimento regional e nacional.
Governei para os mais pobres e necessitados,
não para os ricos. Aprendi que governar é definir prioridades, ouvido o povo.
Certamente contrariei muitos e poderosos interesses, mas sempre tive – como ainda tenho – o povo
ao meu lado. As pesquisas indicam isso.
Fui Governador nomeado. Deixei um Ministério
para disputar e ganhar a primeira eleição direta para
Governador de todos os brasilienses. E, por mais duas
vezes, o povo me reconduziu ao Palácio do Buriti.
Essa história política ninguém poderá apagar.
Ela pertence a um povo que conquistou, nas ruas, o
direito de eleger os seus representantes.
Infelizmente, hoje, o Supremo Tribunal Federal
lhe tirou o direito de, soberanamente, escolher o melhor nome para governá-los em 2014, como já fizera
em 2010, ao decidir não decidir, mutilando o processo
eleitoral brasiliense.
Sou um homem religioso, acredito nos desígnios
de Deus, que me deu uma família maravilhosa.
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Duas de minhas filhas, Jaqueline e Liliane, decidiram me seguir na política e já receberam a confiança
dos brasilienses. Assim, continuaremos lutando por
melhores condições de vida para os mais humildes,
aqueles que padecem nas filas dos hospitais, nas paradas de ônibus, nas ruas inseguras.
Estou certo de que Deus me dará saúde e forças
para continuar lutando pelos brasilienses nas próximas
eleições, mesmo sem poder disputá-las. Mas estarei
apoiando alguém que comungue com minhas ideias,
que seja do nosso grupo político, respeite e governe
para o povo, e que será vitorioso.
O povo de Brasília pode continuar contando comigo!
Joaquim Roriz
A SRA. JANETE CAPIBERIBE – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Tem
V.Exa. a palavra.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (Bloco/PSB –
AP. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente e colegas Parlamentares, estamos diante
de um desafio estratégico para o futuro do Brasil: com
a votação do Código Florestal, vamos decidir entre o
desenvolvimento sustentável e a hegemonia do PIB
agropecuário, pondo em risco a diversidade dos nossos biomas.
A sociedade está insatisfeita com a anistia aos
crimes ambientais, com a redução de florestas em
áreas de APP e de Reserva Legal e com a permissão
para novos desmatamentos, além de outros crimes
ambientais. Oitenta e cinco por cento dos brasileiros
rejeitam o novo Código e pedem o veto da Presidenta
Dilma, que sinalizou que vai fazê‑lo.
A hegemonia da camada exportadora de commodities agrícolas – soja e gado, além da madeira –
retirou do Código Florestal as dimensões da preservação e do desenvolvimento sustentável, restringindo-o
ao objetivo de apenas um usuário das terras, águas
e florestas. Porém, o Código deve incorporar todas as
perspectivas relativas ao potencial das florestas brasileiras. A Amazônia deve desenvolver-se sob outro
modelo de produção.
O Amapá e o Acre são bons exemplos.
O Amapá tem 98% de seu território coberto por
floresta amazônica primária nativa, o melhor indicador florestal do Brasil. E não queremos alterar nossa
vocação, tampouco dizimar as populações indígenas.
Mas o projeto em debate nos assusta.
Emenda feita pelo Senado quer reduzir em 50%
a reserva das propriedades rurais em Estados cujas
áreas protegidas superem os 65%. Essa emenda foi
feita sob medida para atingir unicamente o meu Estado, o Amapá.
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Por isso, reunida hoje, a bancada amapaense
disse repudiar a emenda do Senado.
É inaceitável colocar em risco um modelo de
desenvolvimento sustentável que se tenta consolidar
há décadas. E os Deputados e os Senadores comprometidos com o Amapá não permitirão essa agressão.
A mudança feita pelo Senado provocaria um
retrocesso estrutural, quando o Governo do Amapá
multiplica os investimentos nos institutos estaduais de
pesquisas científicas para a biodiversidade, que aliam
conhecimento tradicional e científico para desenvolver
a ciência e a tecnologia voltadas à vocação florestal.
Se referendar a proposta do Senado, esta Casa
retrocederá nas conquistas do Amapá e da Amazônia
para o desenvolvimento harmônico com os biomas locais. Não precisamos mudar o Código Florestal. Precisamos mudar a mentalidade dos gestores públicos,
Parlamentares, investidores e produtores rurais.
É desnecessário avançar sobre florestas ou áreas
de preservação para aumentar a produção agrícola. Há
um estoque de 51 milhões de hectares degradados,
que, recuperados, quase dobrariam a área cultivada.
É urgente investir em ciência, tecnologia e pesquisas adequadas; ampliar o investimento em biotecnologia e no potencial florestal para a indústria alimentícia,
farmacêutica e naval, além de proteger as riquezas hidrográfica, antropológica e sociocultural da Amazônia.
É urgente implantar políticas públicas intersetoriais e transetoriais para o desenvolvimento com sustentabilidade e qualidade de vida do povo, bem como
adotar regulamentações que façam cumprir a lei vigente, o Código Florestal.
Ao mesmo tempo em que ocorre a Rio+20, debater a lei ambiental é uma chance histórica para o
Brasil firmar-se como Nação líder e propor nova dinâmica climática global.
Apesar do momento delicado, a sociedade, esta
Casa e a Presidenta Dilma saberão encontrar uma saída digna, de outro ponto de partida, para atualizar a
Lei nº 4.771, seja por meio de regulamentações, seja
por meio de medidas provisórias, seja por meio de políticas públicas pactuadas com a sociedade, com os
produtores e com o Parlamento.
A bancada federal do Amapá – aí incluídos os
Senadores José Sarney, Randolfe Rodrigues e Capiberibe, os oito Deputados Federais do Estado e mais
o Governador – se reuniu na semana passada com o
Relator do Código Florestal, o Deputado Paulo Piau,
do PMDB – e entregou uma documentação a S.Exa.,
solicitando, por caber fazê-lo neste momento regimental,
a retirada do § 5º do art. 13 do bojo do projeto de lei.
E o Amapá agradecerá muito ao Relator e a esta
Casa se for retirado do texto esse parágrafo, na votação
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que ocorrerá na terça ou na quarta-feira, quando será
apreciado em rodada final o Código Florestal.
Sras. e Srs. Deputados, em vez de repetir o modelo de produção predatório usado no passado, o Brasil
pode continuar a produzir mais com sustentabilidade,
ensinando ao mundo a lógica da pós-modernidade e
tendo como modelo o Amapá e a Amazônia.
Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a
divulgação deste meu pronunciamento nos órgãos de
comunicação desta Casa.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a
palavra o nobre Deputado Roberto de Lucena. S.Exa.
dispõe de até 5 minutos.
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV – SP.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, ilustre Deputado Amauri Teixeira, nobres Parlamentares, ocupo a
tribuna nesta oportunidade para fazer um registro e,
posteriormente, um apelo.
Primeiro, o registro de que amanhã, dia 3 de março, a Igreja O Brasil para Cristo, uma das mais estratégicas e tradicionais igrejas evangélicas pentecostais
do nosso País, completará 56 anos de fundação. Ela
foi fundada no dia 3 de março de 1956 pelo missionário pernambucano Manoel de Mello, que, a partir de
São Paulo, iniciou um grande movimento de evangelização e obras sociais que se estenderam para todo
o território nacional e além fronteiras.
Quero aqui aplaudir essa Igreja que, ao longo de
quase seis décadas, realiza um trabalho sério que tem
contribuído para a recuperação de famílias, para a restauração de lares, para o reerguimento de muitos que
passaram por tragédias pessoais e tem oferecido ao
País a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo
de maneira séria, fundamentada na Palavra de Deus.
Saúdo, portanto, a família do missionário Manoel
de Mello, que faleceu em 1990, depois de uma linda
história de vida, Deputado Francisco Escórcio, e que
deixou esse importante legado.
Quero cumprimentar a missionária Ruth de Mello,
os seus filhos, Evangelista Boaz e Paulo Lutero, e toda
a família. Na pessoa do apóstolo Luiz Fernandes Bergamin, Presidente da Convenção das Igrejas O Brasil
para Cristo no Estado de São Paulo, estendo os meus
cumprimentos festivos a todo o povo da Igreja O Brasil para Cristo em todo o País, a todos os pastores,
missionários, obreiros, obreiras, diáconos, diaconisas,
líderes de departamento e aqueles que, em número de
quase 1 milhão em todo o Brasil, continuam a história
iniciada pelo missionário Manoel de Mello.
Finalmente, faço um apelo desta tribuna. Quero,
mais uma vez, chamar a atenção desta Casa para os
fatos que envolvem o Pastor Yousef Nadarkhani lá no
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Irã. Ele, que é iraniano e pastor, foi condenado à pena
de morte pelo crime de apostasia e está no corredor
da morte naquele país.
No ano passado, Sras. e Srs. Deputados, tivemos
a oportunidade de receber aqui uma comitiva do Irã
liderada pelo Sr. Embaixador do Irã no Brasil, que se
fez acompanhar de um grupo de seis Parlamentares.
Na ocasião, o Embaixador e a comitiva assumiram,
em nome do Irã, o compromisso de que essa pena de
morte não seria executada. No entanto, fatos recentes
trazidos à luz pela mídia nacional e internacional trouxeram esse assunto de volta à Casa.
Esta semana, fizemos intervenções junto ao Ministério das Relações Exteriores. Nós da bancada evangélica fomos recebidos pelo Ministro Antônio Patriota,
que tem encaminhado muito bem a questão.
Agora, fazemos um apelo a esta Casa no sentido de que as Sras. e os Srs. Deputados se envolvam
nesse caso, não somente discutindo a pena de morte
aplicada para o Pastor Yousef Nadarkhani.
No Irã, gays estão sendo mortos. No Irã, a Comunidade Bahá’í está sendo perseguida e morta. No Irã,
por causa de sua confissão de fé, por causa de sua
profissão religiosa, pessoas estão sendo perseguidas
e postas no corredor da morte.
Precisamos nos levantar contra isso. Afinal, o
Brasil mantém relações diplomáticas e comerciais
profundas com o Irã.
Faço mesmo um apelo mais profundo: reflitamos
sobre o assunto e nos levantemos contra a pena de
morte em todo o mundo, seja no Irã, seja nos Estados
Unidos. Que nós nos levantemos em defesa da vida,
que nós nos levantemos em defesa dos que estão nos
corredores da morte de todo o mundo.
Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a generosidade.
Que Deus abençoe o Brasil!
Durante o discurso do Sr. Roberto de
Lucena, o Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Hugo Motta,
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Concedo a
palavra ao ilustre Deputado Amauri Teixeira.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Hugo Motta, retomo o tema que abordei no início desta
sessão, quando dei como lido meu pronunciamento: a
gestão da saúde pela Prefeitura em Salvador.
Tenho ficado muito triste com as gestões municipais de saúde. A gestão da saúde em Jacobina é
um caos absoluto, o que tem levado muitas pessoas
a falecerem por falta de assistência e por falta de UTI.
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Em Salvador, cada vez mais se agravam as condições
da assistência à saúde, sobretudo na alta especialidade, mas isso não é apenas responsabilidade do
atual Prefeito.
Ontem, o Deputado Antonio Imbassahy fez desta tribuna ilações a respeito do Secretário Estadual
Solla, corresponsabilizando-o pela crise no Hospital
Martagão Gesteira, o que é absolutamente incorreto.
Imbassahy foi Prefeito de Salvador, que, em sua gestão, era a Capital com a segunda menor cobertura do
Programa Saúde da Família.
Imbassahy se recusou a fazer a gestão do SUS.
Salvador não tinha gestão plena; foi, talvez, a última
Capital a ter gestão plena: só veio a fazer gestão do
SUS como Prefeitura e como Capital quando Luís Eugênio assumiu a Secretaria de Saúde. Repito: Imbassahy se recusou a fazer gestão de saúde; durante sua
gestão, Salvador tinha a segunda menor cobertura do
Programa Saúde da Família dentre todas as capitais.
Salvador nunca teve, Deputado Hugo, um hospital de emergência – o Município não tem hospital
de emergência. O Rio de Janeiro e Ceará têm importantes hospitais de emergência. Salvador é uma das
poucas capitais que nunca teve hospital de emergência, repito. Imbassahy foi Prefeito e não abriu nenhum
hospital de emergência no Município! Todos os hospitais de emergência abertos existentes na Capital são
hospitais estaduais, e o Secretário Jorge Solla os tem
melhorado muito. Inclusive abriu um novo hospital no
subúrbio, um hospital espetacular.
O Prefeito Henrique agravou a situação. De certa forma, tem agravado a situação de filantrópicos importantes. O Hospital Martagão Gesteira, que sempre
teve papel importante no atendimento pediátrico em
Salvador, quase fechou. Eu acompanhei isso de perto.
O Secretário Solla viabilizou a reabertura do Martagão
Gesteira. O Estado injetou recursos no hospital, comprou equipamentos, para que o Martagão Gesteira
continuasse cumprindo o seu papel.
O Secretário Solla reabilitou as Obras Sociais
Irmã Dulce, propiciando-lhes continuar atendendo a
população de Salvador e da Bahia. O Secretário Solla
continua injetando recursos, apesar de não ser obrigação do ente federativo, no Hospital Aristides Maltez.
E a Prefeitura de Salvador tem atrasado o pagamento de todos os seus contratos. O hospital deve 13 milhões de reais. Esse atraso permanente e sistemático
tem inviabilizado a prestação de serviço de parceiros
importantes.
O Hospital Aristides Maltez é verdadeiramente
filantrópico. E sabemos que existem muitos “pilantrópicos”. O Hospital Aristides Maltez é um hospital sério,
que tem compromisso com a saúde pública, um hospital
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altamente resolutivo, com serviço de altíssima qualidade, e a Prefeitura de Salvador o tem abandonado.
Na época do Secretário de Saúde Municipal José
Carlos Brito, participamos das conversações com o
Secretário Solla. Acertamos que o Hospital Aristides
Maltez viria para a gestão estadual. Não foi possível.
Com o João Henrique, isso foi afastado. O novo Secretário dificultou o diálogo, e isso foi afastado.
As Obras Sociais Irmã Dulce passaram para gestão estadual e continuam funcionando muito bem. O
Hospital Martagão Gesteira foi reavivado.
E agora estamos aí com um problema sério. O
principal hospital de atendimento oncológico da Bahia
vive uma crise provocada pela má gestão do Sr. João
Henrique Carneiro.
O Secretário Solla fez gestão perante o Ministério
da Saúde, conseguiu a aprovação de uma portaria que
vai injetar 20% a mais de recursos. Antecipou a reunião da Comissão Intergestores Bipartite, para pactuar
isso. Mas a Prefeitura de Salvador não consegue nem
mandar um ofício para que a comissão venha legitimar
esse novo aporte de recursos.
Quero aqui deixar claro que a responsabilidade
pela crise no Aristides Maltez é exclusivamente do
Sr. João Henrique Barradas Carneiro, o Prefeito de
Salvador.
Apesar de todo o descaso, o Secretário Solla tem
buscado ajudar, tem constantemente buscado recursos.
E nós vamos sempre estar com ele aqui, no Ministério
da Saúde, fazendo gestão para que o Aristides Maltez
continue prestando o excelente serviço que presta à
população brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Concedo
a palavra ao Deputado Francisco Escórcio.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Amauri Teixeira, grande baiano que acabou de usar a
tribuna, queridos colegas, funcionários da Casa, telespectadores, ouvintes da Rádio Câmara.
Nesta bonita sexta-feira do Distrito Federal, estou
aqui para dizer que pode até custar, mas a verdade
sempre vem à tona.
Tenho visto aqui embates referentes à saúde.
Analisando a saúde do Brasil, lembro que era assessor especial da Presidência do Senado, na época do
querido Presidente Lula, e S.Exa. dizia que, se não
houvesse financiamento da saúde, haveria um caos.
Agora mesmo, o Deputado Amauri estava falando a
respeito da saúde.
Na época do PSDB – eles encontraram uma
saída: exatamente o financiamento público da saúde.
Quando perdemos aquele duro aporte financeiro para
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solidificar a saúde no Brasil, também perdemos a situação de mando. Tanto que o Ministro Padilha – parabéns, Ministro —, que tem consciência da sua pasta,
apresentou ao Brasil um índice. E quem somos nós
para dizer que estamos satisfeitos com esses índices?
Quero dar apenas um exemplo. Temos os índices
do desenvolvimento da saúde nos Estados. E quero
dizer, Roberto de Lucena, irmão querido, que em primeiro lugar está Santa Catarina, com 6,29. Veja bem,
Santa Catarina, sul do País! Em segundo lugar, o Paraná. Seguimos então para Brasília, que tem um fundo
de participação pago pela União de todos os Estados
para bancar a saúde. Ela está em 20º lugar.
E o Maranhão? Ontem estavam aqui alguns colegas que não sabem. E até chamo a atenção para a
Bíblia Sagrada: “Perdoa, perdoa, eles não sabem o que
dizem”. Vem aqui um com uma melancia, outro com
quiabo para debochar de uma coisa tão séria, a saúde. E a Governadora Roseana Sarney, vendo nesses
índices a situação em que estava o Maranhão, está
fazendo um projeto macro para aumentar o desenvolvimento da saúde no Estado.
Sabem em que lugar está o meu querido Maranhão, queridos colegas que vieram aqui e fizeram
zombaria, etc.? Está em 18º lugar no ranking. Ora, na
frente de Brasília.
Não que eu esteja satisfeito. Temos que melhorar. Tanto que a Governadora, daqui a 10 dias, inaugurará mais três UPAs. Isso significa dizer que ela está
acelerada rumo a uma saúde de melhor nível para o
Estado do Maranhão. E posso dizer aos senhores que
em todos os hospitais a que tenho ido, em todas as
UPAs, tudo o que está fazendo é de primeiro mundo.
Ela está se debruçando nisso.
Ora, é natural que haja dificuldades com aportes
financeiros. Isso é muito natural.
Às vezes, fazemos uma licitação; a firma não dá
conta de entregar a obra; e nós temos até, vamos dizer assim, que interromper o andamento dessa obra
por descumprimento daquilo que havia sido acertado,
porque há a Lei de Licitações. Aí, de 72 hospitais, ficam
dois, três, quatro, e vêm aqui: “Olha o maxixe, olha o
quiabo, olha a melancia”. Eu aprendi, no meu Estado,
que, quando uma pessoa quer aparecer, ela bota uma
melancia na cabeça. Só aparece isso aqui.
Então, eu quero dizer àqueles meus colegas – o
Deputado e o ajudante de Deputado – que foram lá
nas obras que eles podem ver isso aqui, que é uma
estatística nacional. Nessa estatística nacional, nós
temos é que crescer, portanto, esta seria a função deles: buscar o dinheiro no Ministério da Saúde; procurar
exatamente o desenvolvimento; e, aliás, tirar os pés de
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dentro dos hospitais, daqueles que estão inacabados,
e procurar construí-los.
Portanto, Srs. Deputados, tenho uma satisfação
grande ao mostrar que, embora não seja o que nós
queremos, nós estamos acima da média do que é o
Brasil. Meus cumprimentos a essa bancada maravilhosa que, neste dia, me dá a oportunidade de dizer
ao Brasil as verdades.
Ministro Padilha, nós temos que encontrar uma
solução para a saúde – e todos nós estamos debruçados nisso. Como? Buscar onde o dinheiro? No pré-sal?
Fazer o imposto do cheque, que todo contribuinte não
gosta que seja feito? Mas a saúde não pode morrer.
Deputado Anthony Garotinho, V.Exa. que ontem
falava aqui, meu querido colega, O Rio de Janeiro está
em 25º lugar, abaixo do meu querido Maranhão. Mas,
daqui a pouco, eu vou falar do pré-sal, se Deus quiser.
Um abraço aos senhores.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Francisco Escórcio, o Sr. Hugo Mota, § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Amauri Teixeira, § 2°
do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao nobre colega, o jovem e
atuante Deputado Hugo Motta, do PMDB da Paraíba.
S.Exa. dispõe de até 25 minutos.
O SR. HUGO MOTTA (PMDB – PB. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
telespectadores que nos estão acompanhando pela
TV Câmara, venho à tribuna neste período do Grande
Expediente tratar de um assunto que, desde o ano passado, tem sido bastante discutido e é de fundamental
importância para a economia do nosso País, principalmente para a do meu Estado da Paraíba.
Estou falando do Projeto de Lei nº 2.565, de
2011, do Senado Federal, que redistribui os royalties
do petróleo, beneficiando também Estados e Municípios não produtores.
Como é de conhecimento de todos, a propositura,
cujo texto foi elaborado pelo Senador paraibano Vital
do Rêgo, está em tramitação nesta Casa de Leis, carecendo apenas que seja votada e, sem dúvida, aprovada para, em seguida, ser sancionada pela nossa
Exma. Presidente Dilma Rousseff.
Atualmente no Brasil, Deputado Francisco Escórcio, o valor arrecadado pelos royalties do petróleo é
dividido entre União, Estados e Municípios produtores
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ou com instalações de refino e de auxílio à produção.
As empresas petrolíferas pagam 10% do valor de cada
barril extraído pelo direito de explorar o produto.
Com a aprovação do projeto de lei, os royalties
passam a ser distribuídos igualmente para todos os
Estados e Municípios, além de se criar um novo fundo social, no qual os recursos distribuídos pelo fundo
especial terão suas despesas vinculadas, no mínimo,
40% para educação; até 30% para projetos de infraestrutura social e econômica; no mínimo 30% para saúde, segurança, programas de erradicação da miséria
e pobreza, cultura, esporte, pesquisa, ciência e tecnologia, defesa civil e para o meio ambiente, voltados
para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
Meus nobres Parlamentares, somos cientes de
como o Brasil ainda carece de investimentos na área
da saúde, educação, segurança pública. A problemática
é nacional e em Estados pobres, como o meu, o cenário é ainda mais agravante. É muito triste ver o nosso
Estado, ver a Paraíba ser destaque na mídia nacional
pelo alto índice de homicídios ocorridos principalmente
na sua Capital, João Pessoa, na sua maioria relacionados ao tráfico de drogas.
Recentemente, a mídia destacou a briga de dois
grupos de traficantes titulados Al‑Qaeda e Estados Unidos, que estão matando pessoas por matar, às vezes,
meu Presidente Deputado Amauri, até pais de famílias.
Não podemos cruzar os braços! Sou membro da
Comissão Especial de Políticas Públicas de Combate
ao Crack e outras Drogas. Realizamos seminários em
todos os Estados da Federação, fizemos um relatório
dos principais problemas e possíveis soluções, mas
sabemos que para desenvolver determinadas políticas públicas os Estados necessitam de recursos. Sem
recursos não há como promover políticas públicas de
prevenção e combate às drogas.
A maior parte dos Municípios da Paraíba possui
uma arrecadação ínfima e depende basicamente dos
recursos federais, Fundo de Participação dos Municípios – FPM e transferências obrigatórias. As senhoras
e os senhores são sabedores da enorme burocracia
existente em nosso País, o que, consequentemente,
dificulta a liberação desses recursos, assim como também das emendas parlamentares.
Com o aumento do Fundo de Participação dos
Estados – FPE e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, a partir da nova distribuição dos royalties
do pré-sal, essa triste realidade poderá ser mudada
e poderemos proporcionar uma vida mais digna para
nossa população.
Pela regra atual, o Estado da Paraíba, por exemplo, recebe em torno de 20 milhões de reais por ano.
Com a nova regra aprovada pelo Senado – nós, com
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certeza, iremos aprová-la aqui na Câmara, Deputado
Francisco Escórcio —, passará a receber quase 140
milhões de reais apenas no primeiro ano, representando sete vezes o valor que o Estado recebe nos dias
de hoje. Nos anos subsequentes, a estimativa é a de
que esses valores tenham um aumento considerável.
Ou seja, meu pré-candidato a Prefeito de Jacobina, na
Bahia, Presidente Amauri Teixeira, muitos Municípios
vão quase que quadruplicar sua arrecadação.
Ouvi V.Exa. falando do problema da saúde. V.Exa.
sabe, pois foi Secretário Municipal de Saúde, das dificuldades para fazer saúde, fazer educação, fazer
obras importantes e promover o desenvolvimento social nos Municípios brasileiros, porque eles têm uma
arrecadação não condizente com as exigências e a
problemática da sociedade atual.
A cidade de Patos, por exemplo, vai passar de
284 mil reais por ano para quase 2 milhões de reais,
o que significa ainda mais crescimento e desenvolvimento para o Município. Mesmo com uma arrecadação singular, o Prefeito Nabor Wanderley, apesar
de todas as dificuldades, vem conseguindo realizar
gestão exemplar. Nestes quase 8 anos de gestão, é
perceptível o grande salto que a cidade deu em todos
os aspectos, tanto na saúde como na educação e na
área de infraestrutura.
Para que os nobres companheiros e companheiras possam melhor entender, a cidade de Patos
e Municípios circunvizinhos, o sertão da Paraíba, passaram 12 anos sem um representante na Câmara dos
Deputados. Apenas nesta Legislatura fui eleito para
lutar por melhorias para esses Municípios que ficaram
tanto tempo esquecidos. E estou hoje nesta tribuna
para poder honrar os mais de 86 mil votos que obtive
trabalhando e fazendo com que o nosso trabalho junto
ao Governo Federal na liberação de recursos possa
apresentar resultados positivos.
Em pouco mais de 1 ano conseguimos liberar 3
milhões de reais para a Alça Sudeste, uma obra de
grande importância que vai desafogar o trânsito de
Patos e projetar o crescimento do Município nos próximos 50 anos; 2 milhões para pavimentação asfáltica;
2 milhões junto ao Ministério do Trabalho, Deputado
Amauri, para o ProJovem Trabalhador, em que vamos
qualificar e aperfeiçoar nossos jovens para que sejam
inseridos no mercado de trabalho e assim os desviando do caminho das drogas, da violência.
O Sr. Francisco Escórcio – V.Exa. me permite
um aparte?
O SR. HUGO MOTTA – Com muito prazer, Deputado Francisco Escórcio.
O Sr. Francisco Escórcio – Como é bonito vermos uma juventude linda e maravilhosa como a sua!
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Eu ontem vi V.Exa., junto com o meu querido amigo
Deputado Renan Calheiros Filho, num discurso mais
ou menos sobre o mesmo tema, dando um show de
bola aqui neste plenário. Eu quero parabenizá-lo pelo
tema e por ser autêntico. Nós temos ali o nosso grande
baiano. Nós somos nordestinos, nosso sangue corre
nas veias. Eu estou cansado de dizer aqui, Deputado
Amauri: eu sou maranhense com grande amor, com
grande carinho, eu tenho o sangue nordestino correndo nas minhas veias. Não quero que ninguém faça
discriminação como o meu Norte e Nordeste brasileiros. Portanto, venho apartear V.Exa. para dizer que
ontem... Com muito respeito, vou-me referir ao Deputado Garotinho, ex-Governador, e todo mundo sabe
de sua competência. S.Exa. é tão competente que,
no seu diálogo, quer exatamente nos influenciar para
que nós soltemos os royalties do petróleo. Faço uma
ponderação: meu amigo Garotinho, V.Exa. ontem citou aqui dados dos quais eu fiquei com grande inveja,
desejando que lá no meu Estado nós os tivéssemos.
Não é o sentimento da inveja – não! É o sentimento do
querer para o meu povo. Quando o Fantástico mostra
que São Vicente de Ferrer, no Maranhão, tem o pior
índice de um Município do Brasil, se eu comparar
com Campos dos Goitacazes, que tem tudo, nós não
temos nada! Aí eu pergunto: será que isso é justo?
Nós estamos no mesmo Brasil? São brasis dentro do
Brasil. Que história é essa? É por isso que todos nós
combatemos essas desigualdades regionais. E para
combater as desigualdades regionais não é preciso
tirar de ninguém, mas dar para quem não tem. É por
isso que nesta hora eu faço este aparte até apaixonado
para dizer que o povo da minha terra também merece
ser olhado com amor e com carinho. Muito obrigado.
O SR. HUGO MOTTA – Agradeço ao Deputado
Francisco Escórcio o brilhante aparte. Quero dizer que
o pré-sal começará a ser explorado, Deputado Amauri.
Nós não estamos tirando, como se diz lá no interior
da Paraíba, confeito da boca de ninguém. Queremos
apenas dividir uma riqueza que é do Brasil, para que
seja distribuída com o Brasil e não apenas, como
muito bem disse o Deputado Renan Filho na tarde de
ontem, que o interesse de poucos se sobreponha ao
interesse de muitos.
Reconhecemos a importância dos Estados do
Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mas não podemos
deixar, Deputado Francisco Escórcio, de usar este microfone, de usar a nossa arma, que o povo brasileiro
nos deu, que é o voto, para aprovar esse projeto que
irá, com certeza, começar a mudar a realidade, principalmente dos Municípios mais carentes do País, que,
infelizmente, Presidente Amauri, se localizam na nossa
Região Nordeste.
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Essa população espera desta Casa e de nós,
Deputados, essa resposta que vamos dar na hora em
que o nosso Presidente Marco Maia colocar o projeto
em pauta. Esta Casa, com certeza, por aclamação,
irá aprovar o projeto de redistribuição dos royalties,
quando começaremos a fazer a justiça social que o
Brasil tanto espera.
Mas mesmo como essas dificuldades ainda conseguimos junto ao Ministério da Integração 1 milhão e
500 mil reais para recuperação de estradas vicinais;
2 milhões e 600 mil reais junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia para a cidade digital no Município de
Patos; 500 mil reais junto ao Ministério da Agricultura
para aquisição de uma motoniveladora.
Conseguimos também a liberação de 400 mil reais junto ao Ministério do Esporte para a construção
do ginásio de esportes no distrito de Santa Gertrudes,
um compromisso meu, do Prefeito Nabor e da Deputada Estadual Francisca Mota e que, graças a Deus,
estamos conseguindo honrar, com o apoio da nossa
Presidente Dilma Rousseff.
Liberamos também 1 milhão e 400 mil reais junto
ao Ministério da Saúde para a construção de Unidades
de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Patos; 1
milhão e 600 mil reais para a construção de oito novas
unidades básicas de saúde para o Município; 360 mil
reais para a construção de duas academias de saúde,
onde promoveremos medidas e ações preventivas para
que doenças não possam afetar a nossa população.
Conseguimos, junto ao Ministério do Turismo,
900 mil reais para a realização do grande São João
de Patos, hoje um evento nacional que movimenta a
economia da cidade, gerando emprego e renda e fomentando o turismo, pois recebe, por noite, cerca de
100 mil pessoas para participar daquela brilhante festa.
Para o Município de Matureia conseguimos a
liberação de 200 mil reais para a aquisição de trator;
485 mil reais para a construção de quadra poliesportiva junto ao FNDE; 100 mil reais para a realização do
Festival de Inverno, tão importante para essa cidade
do interior da Paraíba.
Junto à FUNASA, conseguimos 250 mil reais
para o Município de São José do Bonfim, onde será
adquirido um carro compactador de lixo para melhorar
a saúde e preservar o meio ambiente do Município.
Conseguimos, ainda, a liberação de recursos para
a cidade de Bom Sucesso no valor de 130 mil reais para
a aquisição de um trator; 618 mil reais para a construção de uma creche; 250 mil reais para a aquisição
também de um carro compactador de lixo; e, junto à
FUNASA, 485 mil reais para o esgotamento sanitário.
Para o Município de Quixabá, conseguimos a liberação de 618 mil para a construção de creche e 100
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mil para a realização do Quixabrega, festa já tradicional que movimenta bastante a economia da cidade.
Sras. e Srs. Deputados, sabemos que outros Municípios precisam ser ajudados. Ainda há quem ache
pouco, e eu também concordo, pois esses Municípios
do Sertão da Paraíba que passaram tanto tempo esquecidos realmente precisam de muito mais para compensar esse atraso.
Eu estou aqui para isso, e insaciavelmente buscarei o crescimento e o desenvolvimento de meu Estado.
Apenas neste ano de 2012 é que poderei usufruir
das emendas parlamentares individuais, e já destinei
2 milhões para a construção de teatro na cidade de
Patos, investindo na cultura e nos grandes talentos da
nossa terra, uma obra bastante aguardada por todos
os patoenses.
Pensando na melhoria da educação, destinei para
o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
da Paraíba – IFPB 500 mil reais. Destinamos, também
para melhorar a educação, para a Universidade Federal de Campina Grande, campus de Patos, que atende
a todo o Sertão da Paraíba, 400 mil reais, que serão
importantes para a infraestrutura do campus daquela
universidade.
Como já falei anteriormente, tenho uma grande
preocupação com a problemática das drogas. Por isso,
destinei 150 mil reais para a Ação Social Diocesana de
Patos, que faz um belíssimo trabalho de reabilitação
de dependentes químicos e que usará os recursos na
construção da Fazenda da Esperança.
Para a melhoria da saúde – como estudante de
Medicina, sou ciente da importância de termos serviços de saúde de qualidade —, destinei 1 milhão e
400 mil reais para a estruturação da saúde básica e
especializada da cidade de Patos e de todo o Sertão
da Paraíba. Além disso, destinamos 200 mil reais para
o Hospital Napoleão Laureano, referência em atenção
oncológica no Estado da Paraíba e que atende mensalmente mais de 3 mil pacientes com câncer oriundos
de todo o Estado.
Para finalizar, Sras. e Srs. Deputados e todos os
que nos assistem neste momento, reafirmo a importância de votarmos e aprovarmos o Projeto de Lei nº
2.565, de 2011, que redistribui os royalties do pré-sal.
Nós sabemos que esse projeto mudará a cara
e a história do País quando o dinheiro dessa riqueza
que está intrínseca em nosso subsolo começar a chegar nas casas, começar a chegar nos bairros e principalmente nas periferias das cidades, onde os mais
carentes necessitam de recursos públicos. Aí, sim,
Deputado Francisco Escórcio, veremos que realmente
vale a pena ser Deputado Federal e votar a favor de um
projeto que tanto irá contribuir para a história do País.
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O Sr. Francisco Escórcio – Venho aqui de novo
porque, vendo o jornal Correio Braziliense, percebi que
há uma nota segundo a qual o Presidente José Sarney
e a Governadora Roseana Sarney seriam responsáveis
por uma reunião, na casa da Governadora, entre os
Governadores ligados a esse nosso entendimento sobre
a distribuição dos royalties do pré-sal. Fazem alusão
ao Presidente do Senado. Ora, o fato de o Presidente
do Senado ser pai da Governadora não significa que
tem que mandar em todas as ações da Governadora. A
Governadora tem seus expedientes próprios. Portanto,
se está incomodando alguém o fato de a Governadora
ceder sua casa para fazer uma reunião com os Governadores, faço uma coisa: para o bem do Brasil, cedo
a minha casa para fazer essa reunião!
O SR. HUGO MOTTA – Muito bem, Deputado
Francisco Escórcio.
Esperamos que esse projeto, que já foi aprovado
no Senado, Deputado Amauri, tenha o mesmo trâmite
nesta Casa. Que o Presidente o coloque em pauta. E
vamos debater com o Rio de Janeiro, com o Espírito
Santo e com os demais Estados que serão beneficiados, pois do debate surgem novas ideias, saídas para
os problemas do País.
Na hora em que ele for colocado em pauta, depois de amplo debate nas Comissões e nesta tribuna,
onde cada um irá defender sua posição, não tenho
dúvida de que os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo se sensibilizarão com a nossa realidade,
com a realidade da minha Paraíba, com a realidade do
seu Maranhão, com a realidade da Bahia do Deputado
Amauri Teixeira, assim como a de tantos outros Estados
que esperam receber esses recursos para melhorar
consideravelmente todos os seus indicadores sociais.
Essa semana houve uma reunião da bancada
da Paraíba em que todos nós assinamos um documento pedindo urgência na pautação desse projeto.
O Vice‑Governador Rômulo Gouveia esteve presente
a essa reunião de Governadores em que firmaram
posição e estão agora mostrando que os Estados
irão, sim, entrar na linha de frente desta luta para que
a população brasileira possa receber esses recursos
importantes para o desenvolvimento do País.
O Presidente desta Casa, ilustre Deputado Marco
Maia, anunciou que ainda no mês de março o projeto
de lei entrará na pauta de votação. Esperamos ansiosos
por esse grande momento, quando vamos proporcionar a todos os brasileiros e brasileiras uma vida mais
digna e com mais qualidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a
palavra, pela orDEM – o Deputado Jorginho Mello, do
PSDB de Santa Catarina. S.Exa. dispõe de até 3 minutos.
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O SR. JORGINHO MELLO (PSDB – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, sou privilegiado por ser do Estado
de Santa Catarina, um Estado de muita beleza natural concedida por Deus e que tem conseguido dar aos
catarinenses destaque em diversos setores.
Como exemplo, cito recente pesquisa do SUS,
comentada pelo Ministro Alexandre Padilha, em que
Santa Catarina está em primeiro lugar em desempenho e atendimento, tendo alcançado a nota 6,57. Ainda não é bom, Deputado Francisco Escórcio, porque
o mínimo teria de ser 7, segundo o Ministro da Saúde.
Por isso, todos nós, Deputados e Deputadas, precisamos fazer com que os investimentos, os aportes
de recursos para a saúde aconteçam cada vez mais.
E não tenho dúvida de que agora, com a aprovação da
Emenda 29, com a aprovação de outras campanhas
comandadas pelo Ministro Padilha, poderemos dotar
o Brasil de melhores condições para os brasileiros.
O Estado de Santa Catarina ocupa apenas 1,3%
do território nacional, mas é o quinto em produção de
alimento para o Brasil. Isso nos orgulha, porque somos
um povo aguerrido. Acima de tudo, a qualidade de vida
que temos lá é muito boa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste
momento, quero também falar do Governo de Santa
Catarina, que tem investido bastante em obras sociais
e na saúde na minha região, o meio-oeste catarinense. Temos ali um hospital universitário que é referência
para as demais cidades do Estado, pelo que faz, pelos
procedimentos, pelas cirurgias de alta complexidade.
E tenho muita honra em ser seu parceiro, alocando
recursos, por meio de emendas parlamentares, para
quimioterapia, radioterapia, enfim, para os diversos
tipos de atendimentos que se faz hoje no interior do
Estado, para que a população não precise ir até a Capital se tratar.
Há pouco tempo, as pessoas precisavam demandar à Capital, indo de ambulância ou de carro da
Prefeitura. Era um sofrimento. Mas, agora, o setor de
saúde de Santa Catarina melhora todos os dias sob
o comando do Secretário Dalmo de Oliveira, um médico laborioso.
Portanto, nesta manhã, quero dizer que Santa
Catarina se tem destacado em âmbito nacional, acima
de tudo pela qualidade do seu povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jorginho Mello,
o Sr. Amauri Teixeira, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Hugo Motta, § 2º do
art. 18 do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Concedo
a palavra ao nobre Deputado Amauri Teixeira, para
uma Comunicação de Liderança, pelo Partido dos
Trabalhadores.
O SR. AMAURI TEIXEIRA (PT – BA. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado
Hugo Motta, farei uso da palavra agora pela Liderança
do PT – mas antes quero mandar um abraço a meu
amigo Zeca, Secretário de Educação de Patos, cidade de V.Exa., que trabalhou conosco na Secretaria de
Estado de Saúde da Bahia, um grande quadro que
nos ajudou muito e, tenho certeza, está fazendo uma
excelente gestão na sua Paraíba.
Sras. e Srs. Deputados, venho registrar desta
tribuna mais um recorde alcançado durante o Governo da Presidenta Dilma. Nos Governos do Presidente
Lula e da Presidenta Dilma, temos atingido recordes
positivos, recordes atrás de recordes. Vou mostrar aqui
alguns números.
Nos últimos dias, a Oposição tem primado em
jogar dados ao vento, tentando minimizar as ações
positivas que os nossos Governos têm feito pelo Brasil.
O Brasil, hoje, é exemplo para o mundo, e não exemplo negativo, mas exemplo de parâmetro positivo – no
combate à fome, no aumento do emprego e na consequente redução do desemprego –, é resultado positivo
no crescimento e no desenvolvimento econômico e
social. Mas a Oposição tem feito um esforço retórico,
às vezes até cômico, para tentar minimizar isso.
Quero divulgar mais números de um recorde alcançado no nosso País. Isso é bom para o Brasil, melhor para os brasileiros, que precisam de crédito para
adquirir a casa própria e contam com esse programa
fabuloso. Nós vamos inclusive, para a semana, talvez,
inaugurar em Jacobina, na Catuaba, mais uma obra
do Presidente Lula e da Presidenta Dilma dentro do
Programa Minha Casa, Minha Vida, crédito imobiliário
que alcançou R$205,8 bilhões, em janeiro, de acordo
com o Banco Central.
Em relação ao total da economia brasileira, a
proporção mais do que triplicou em 5 anos, chegando
a 5% do PIB. Do total de crédito habitacional, a maior
parte, R$191,3 bilhões, corresponde a créditos direcionados – operações com recursos do Governo, como o
Programa Minha Casa, Minha Vida, ou a parcela que
os bancos são obrigados a recolher ao Banco Central
e que têm juros mais baixos. Os R$14,5 bilhões restantes têm origem em operações com recursos livres.
Esse é um dos programas mais importantes que
a Presidenta Dilma inaugurou. Recentemente, em Recife, foi inaugurado um conjunto habitacional para mais
de 400 pessoas, um exemplo de moradia digna para
a população de baixa renda.
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Isso vem acontecendo em todo o Brasil.
Quem viaja pelo Brasil – Deputado Hugo Motta,
V.Exa. lá na Paraíba deve ter a mesma sensação que
eu – vê, pelas estradas, que há pelo menos duas placas do Governo Federal na entrada de cada cidade:
uma do Luz para Todos e outra do Minha Casa, Minha
Vida. São visíveis, na Bahia toda, no Brasil todo, as placas do Governo Federal, quando não há uma obra de
saneamento, uma obra de abastecimento d’água, etc.
No mês passado, o volume de crédito habitacional, que inclui recursos da caderneta de poupança e
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
apresentou uma alta de 2,7% em relação a dezembro de 2011 e de 44,5% em 12 meses. Em janeiro de
2007, o crédito habitacional correspondia a 1,5% do
PIB. Meu caro Chiquinho, era 1,5%, e hoje já é 5%. Em
janeiro de 2011, esse total era 3,7; hoje é 5% do PIB.
Isso mostra a prioridade do Presidente Lula e
da Presidenta Dilma de investir em moradia de baixa
renda, em moradia popular, em programas sociais.
A Caixa Econômica Federal já contratou, em 2012,
mais de R$12 bilhões em crédito imobiliário, o que representa um crescimento de 30,5% ao contratado no
mesmo do período do ano passado, quando emprestou cerca de R$8,7 bilhões. No mês passado, a Caixa
Econômica aplicou, na habitação, R$2,7 bilhões dos
recursos da poupança, aumentando de 32,3% para
46,5% a sua participação no mercado imobiliário nessa
modalidade. O crescimento é de 54% em relação ao
mesmo período de 2011.
A expectativa da Caixa em 2012 é de ultrapassar
R$90 bilhões de financiamento em crédito imobiliário.
Em 2011, a carteira imobiliária da Caixa apresentou um saldo de R$152,9 bilhões e um aumento de
41,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.
De acordo com o Banco Central, isso reflete uma
demanda do setor produtivo. Os empréstimos contratados pelas famílias apresentaram moderado crescimento, concentrado em modalidades como crédito pessoal,
cheque especial e cartão de crédito, etc.
Então, Sr. Presidente, eu gostaria de deixar aqui
o registro desse crescimento extraordinário de operações de crédito imobiliário da Caixa Econômica, o que
mostra que o Presidente Lula e a Presidenta Dilma
vão universalizar moradias dignas para a população
brasileira.
Mas, Sr. Presidente, para espancar, afastar qualquer dúvida em relação ao desempenho dos Governos,
aproveito para trazer alguns dados. V.Exa. sabe qual
foi a menor taxa de desemprego alcançada no Governo Fernando Henrique? A menor taxa foi de 11,7%.
Hoje, nós tivemos mais um recorde positivo de 4,7%
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no Governo Dilma, sendo que o Governo Lula já tinha
baixado esse índice para 6,7%.
Hoje, o índice de desemprego brasileiro é um dos
menores do mundo. Quando eu frequentava os bancos
universitários, diziam que 4,7%, Deputado Hugo Motta, significavam pleno emprego. Ou seja, do ponto de
vista da teoria macroeconômica, o Brasil está vivendo
um momento de pleno emprego.
Nós sabemos que, na prática, existem pessoas
desempregadas, mas esse dado é fabuloso, porque a
Espanha tem problema de desemprego, a Irlanda tem
problema de desemprego, a Grécia tem problema de
desemprego, a Itália tem problema de desemprego.
Nos Estados Unidos, cresce o desemprego. O Primeiro
Mundo todo com problema de desemprego, e o Brasil
cada vez mais reduzindo esse índice e melhorando o
seu desempenho.
Universidades novas, eu pergunto ao intelectual
Fernando Henrique, em 8 anos de gestão, quantas ele
criou na Paraíba de V.Exa., no Nordeste ou no Brasil.
Nenhuma. O Governo Lula criou 14 novas universidades, quatorze novas universidades, inclusive uma na
Bahia, a UFRB, que nós chamamos de Universidade
Quilombola, uma das universidades no Brasil que têm o
maior índice de população afrodescendente. Lula criou
14 novas universidades, 104 extensões universitárias
e contratou 33 mil professores.
Quantas escolas técnicas Fernando Henrique
criou? Ao contrário de criar, quase fechou as escolas
técnicas. Lula criou 214; a Presidenta Dilma vai criar
mais de 200 no seu Governo e está abrindo outras
sucessivas.
A Presidenta Dilma, no primeiro ano de Governo,
criou quatro novas universidades. E mostra a prioridade na redução da desigualdade regional. Das quatro
novas universidades, uma foi para o Norte e três foram
para o Nordeste, sendo duas para a Bahia e uma para
o Ceará. Nenhuma para o Sul e o Sudeste. Fernando
Henrique não podia nem distribuir concentrado, porque
tudo era para as regiões ricas, para seu São Paulo,
mas a Presidenta Dilma, não. Das quatro novas universidades, todas foram para o Norte e Nordeste, três
para o Nordeste, duas para a Bahia.
Ainda, só para fechar, há outros índices comparativos. Qual era a posição do Brasil no PIB mundial
durante o Governo Fernando Henrique, meu caro Deputado Hugo? Décimo. Hoje, nós estamos chegando
a quinto. O Brasil já está chegando a ser o quinto país
no mundo. Somos a sexta economia e vamos chegar
à quinta. Reduzimos esse índice à metade. A dívida
externa, 210 bilhões de dólares no Governo Fernando
Henrique. O Governo Lula a reduziu para 165 bilhões
de dólares.
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Nós vivíamos submetidos ao FMI. A Sra. Ana
Maria Jul andava aqui dizendo o que o Brasil tinha que
fazer, dando a receita. E agora nós estamos emprestando dinheiro ao FMI.
Sabem de quantos dólares era o salário mínimo
durante o Governo Fernando Henrique? Cinquenta e
seis dólares. No Governo Lula, atingiu 128 dólares. Hoje
é mais que 200 dólares, quase 300 dólares o atual salário mínimo. Essa é a evolução. A taxa de linha de pobreza ultrapassava 35%. No Governo Lula, ela baixou.
Para fechar, mostro um índice. Taxa de juros. A
Oposição diz que a nossa taxa de juros é astronômica,
absurda. Qual era a taxa de juros praticada no Governo
Fernando Henrique, meu caro Deputado Chiquinho?
Vinte e cinco por cento. Vinte e cinco por cento! O Governo Lula a baixou para 18%, e a Presidenta Dilma vai
baixá‑la para um dígito. É meta da Presidenta Dilma
baixar os juros para um dígito. E nós já estamos próximos a um dígito. Vamos chegar a 9%. Dez por cento,
nove por cento. E era de 25% a agiotagem. Isso era
para favorecer banqueiro. E há quem venha para cá
dizer que estamos favorecendo banqueiro.
Não existe comparação de desempenho entre
FHC, Lula e Dilma. Os Governos de Lula e Dilma são
muito superiores em todos os índices ao medíocre,
pobre e elitista Governo do Sr. Fernando Henrique
Cardoso, do DEM e do PSDB.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, quero
divulgar mais um número recorde alcançado por nosso
País. Bom para o Brasil, melhor para os brasileiros, que
precisam de crédito para adquirir a casa própria. Esse
tipo de crédito alcançou R$205,8 bilhões em janeiro,
de acordo com o Banco Central. Em relação ao total
da economia brasileira, a proporção mais do que triplicou em 5 anos, chegando a 5% do Produto Interno
Bruto. Do total de crédito habitacional, a maior parte,
R$191,3 bilhões, corresponde a créditos direcionados – operações com recursos do Governo, como o
Programa Minha Casa, Minha Vida, ou da parcela que
os bancos são obrigados a recolher ao Banco Central
e que têm juros mais baixos. Os R$14,5 bilhões restantes têm origem em operações com recursos livres.
No mês passado, o volume do crédito habitacional, que inclui recursos da caderneta de poupança e do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, apresentou
uma alta de 2,7% em relação a dezembro de 2011 e
de 44,5% em 12 meses. Em janeiro de 2007, o crédito
habitacional correspondia a 1,5% do PIB. Em janeiro
de 2011, esse total era 3,7.
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A Caixa Econômica Federal já contratou, em
2012, mais de R$12 bilhões em crédito imobiliário, o
que representa um crescimento de 30,5% ao contratado
no mesmo período do ano passado, quando emprestou cerca de R$8,7 bilhões. No mês passado, a Caixa
aplicou na habitação R$2,7 bilhões dos recursos da
poupança, aumentando de 32,3% para 46,5% a sua
participação no mercado imobiliário nessa modalidade. O crescimento é de 54% em relação ao mesmo
período de 2011. A expectativa da Caixa em 2012 é
de ultrapassar R$90 bilhões de financiamento em crédito imobiliário.
Em 2011, a carteira imobiliária da Caixa apresentou saldo de R$152,9 bilhões, aumento de 41,1% em
relação ao registrado no ano anterior. Foram liberados
R$80,1 bilhões para habitação, valor 5,5% superior
ao contratado em 2010. Os financiamentos tiveram
crescimento de 15,7% no total de R$67,8 bilhões, dos
quais R$36,4 bilhões foram realizados com recursos
da poupança e R$31,3 bilhões, com linhas que utilizam
o FGTS. Além disso, foram destinados R$7,5 bilhões
para subsídios e R$4,9 bilhões em arrendamentos residenciais e repasses.
O volume total de crédito do sistema financeiro,
de acordo com o BC, consideradas as operações com
recursos livres e direcionados – como o habitacional –,
alcançou R$2 trilhões em janeiro, registrando retração
de 0,2% no mês e expansão de 18,4% em 12 meses.
Com esse resultado, a relação entre o crédito e o PIB
foi de 48,8%. No mês anterior, eram 49,1% e, em janeiro de 2011, a proporção era de 45%.
De acordo com o BC, essa redução em janeiro
reflete a menor demanda por parte do setor produtivo.
Os empréstimos contratados pelas famílias apresentaram moderado crescimento, concentrado em modalidades como crédito pessoal, cheque especial e cartão
de crédito, em função dos compromissos financeiros
e tributários no início do ano.
As operações de crédito com recursos livres totalizaram R$1.303 bilhões em janeiro, apresentando
redução de 0,2 pontos percentuais no mês e elevação
de 16,6% em 12 meses. O desempenho mensal esteve
associado à retração de 1,2% na carteira de pessoas jurídicas, saldo de R$646,3 bilhões, compensada
parcialmente pelo aumento de 0,8% nos créditos para
pessoas físicas, que somaram R$656,6 bilhões.
A parcela de crédito direcionado correspondeu a
R$723,6 bilhões, revelando recuo mensal de 0,1% e
elevação de 21,6% em relação a janeiro do ano anterior.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hugo Motta) – Para uma
Comunicação de Liderança, pelo PMDB – concedo a
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palavra ao Deputado Francisco Escórcio, do PMDB
do Maranhão.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Deputado Hugo Motta, jovem talentoso representante
da Paraíba, e meu grande amigo o competente homem
da Bahia Deputado Amauri Teixeira, se V.Exas. me permitirem, vou inicialmente saudar a juventude do meu
querido Gama, aqui do Distrito Federal. Sou Deputado
do Maranhão mas vivo em Brasília desde 1963. Quando
fui Senador da República, tive a coragem de chamar
a atenção do Brasil, dos brasilienses, de todo o pessoal tanto de Goiás quanto de Minas Gerais, para a
importância da criação do Estado do Planalto Central,
que promoveria o desenvolvimento do Entorno e das
cidades-satélites de Brasília. Fique registrada a minha
homenagem à juventude querida do SENAI do Gama,
aqui presente nesta bonita manhã.
Sr. Presidente, o senhor trouxe hoje um assunto que nos enaltece: a qualidade técnica, a qualidade
política de uma grande mulher, mulher que encanta o
Brasil, que nos encanta. Essa mulher chama-se Dilma. Essa mulher, a Presidente Dilma, eu posso dizer,
com todo o carinho, foi minha chefe por mais de 1 ano
quando eu era da Presidência da República e ela era
a Ministra-Chefe da Casa Civil.
Deputado Amauri Teixeira, esses índices que
V.Exa. traz não deixam dúvida. Matemática é matemática. É por isso que esse pessoal está hoje com um
problema tão sério. Sabe que problema é esse? Conseguir contraditar os índices. Matemática é matemática. V.Exa. vem ao plenário, Deputado Amauri, e diz:
“Ah, Chiquinho, caiu o índice tal, caiu o índice tal...” E
eles? V.Exa. está tirando o discurso deles. O discurso
da Oposição quer sempre mostrar a coisa feia. Eu não,
eu lhe digo que estou vendo a coisa bonita. E como a
coisa é bonita, quando V.Exa. chega aqui puxa a minha
língua, e eu caminho exatamente no mesmo rumo de
V.Exa., o de enaltecer o Governo brasileiro.
No coração de quem não bate a alegria? Nós
éramos um País de Terceiro Mundo, sem perspectiva,
e agora estamos vendo este Brasil assustar o mundo,
no bom sentido, pela sua capacidade de crescimento,
pelo seu vigor.
Este Governo está melhorando todos os índices.
Como dizia V.Exa., estávamos saindo de dois dígitos,
e agora já estamos chegando a um dígito. O Brasil já
caminha para ser a quinta potência mundial.
Isso é bonito.
Estou falando pela Liderança do partido. Por favor
me deem mais tempo.
Bonito também é o carnaval da minha terra. “Minha
terra tem palmeiras onde canta o sabiá.” Nós cantamos
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e mostramos na avenida a pujança do carnaval maranhense, as histórias do Maranhão. Se fizemos bonito
na Sapucaí, eu estava no querido interior do Maranhão,
em Barra do Corda. Que carnaval maravilhoso! Não
vi uma briga, e havia 70 mil pessoas na praça. Passei
em mais de oito Municípios do Maranhão, visitando
o meu povo, aquele que queria brincar conosco. Eu
queria sentir o calor da sua emoção. No último dia, eu
estava na sacada da casa do Presidente José Sarney,
ele ao lado do seu povo. O povo passava e dava demonstrações de carinho e de amor. Em certo momento ele se emocionou, então eu disse: “Vamos embora,
que o povo está lhe chamando”. E, com a idade que
ele tem, mesmo assim ele desceu e saiu na multidão,
nos braços do povo.
Isso é bonito para o Presidente do Congresso
Nacional. Isso é bonito para o povo. Isso é que é calor
humano. Isso é o que faz bem ao coração e à alma.
Grande e querida colega de Brasília Deputada
Erika Kokay, receba o meu abraço, com a admiração
que tenho pelo trabalho que V.Exa. presta ao Distrito
Federal. Embora eu não seja do Distrito Federal, tenho
muito mais tempo vivido aqui do que muitos dos que
aqui nasceram, porque cá cheguei em 1963. Participei
da vida e da história desta cidade, desta Brasília que
eu amo como meu segundo Estado.
Recebam vocês do Distrito Federal as minhas
homenagens neste dia bonito de hoje.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Francisco Escórcio, o Sr. Hugo Motta, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Amauri Teixeira, §
2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Concedo a palavra à Deputada Erika Kokay, do PT do Distrito
Federal, para fazer uma breve comunicação.
A SRA. ERIKA KOKAY (PT – DF. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu chego
de uma assembleia, a assembleia dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, que foi a maior demonstração de participação que esta cidade já viu. Os
policiais e bombeiros militares reivindicam que os 13
pontos que foram acordados, ou as promessas que se
traduziram em 13 pontos ainda durante a campanha
eleitoral possam se concretizar.
Sr. Presidente, penso que o policial e o bombeiro
militar fazem parte de uma categoria que precisa ser
valorizada, até porque, de todas as categorias que
compõem a segurança pública aqui no Distrito Federal, nenhuma ganha tão pouco como os policiais e os
bombeiros militares, que recebem pelo Fundo Cons-
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titucional. Entretanto, o Fundo Constitucional, nestes
últimos anos, teve um reajuste de mais de 58%, que
não incidiram nos salários desses profissionais tão
importantes para que nós possamos romper esse
sentimento de medo.
O medo é absolutamente paralisante, o medo
é anti-humano, porque ele faz com que não vivamos
todas as possibilidades que o ser humano tem. Nós
precisamos construir uma cidade que sintamos que
nos pertence, porque muitas vezes achamos que as
ruas não nos pertence, a noite não nos pertence. O
ser humano que tem medo da noite, que tem medo
das ruas é um exilado dentro da sua própria cidade.
Por isso, é importante que possamos valorizar
esses profissionais. Nesse sentido, agiu corretamente
o Governo do Distrito Federal ao abrir um processo de
negociação. Acho que os impasses se resolvem não
pela força; os impasses se resolvem com o diálogo,
com a negociação; os impasses se resolvem quando
se estabelece um processo e nós podemos construir
os consensos, ou seja, os consensos, muitas vezes,
são construídos com os fios das incertezas, com os
fios das polêmicas, mas os consensos sempre são
possíveis em um processo democrático.
Então, nós, da bancada do Distrito Federal no
Congresso Nacional, os oito Deputados e os três Senadores, expressamos a nossa posição em um documento
em que reafirmamos que são justas as reivindicações,
que é preciso abrir um processo de negociação para
que a população não seja penalizada.
Estamos falando de pessoas que carregam em
seus currículos vidas salvas; estamos falando de pessoas que 24 horas por dia, 7 dias por semana, estão no
exercício da sua profissão, porque há uma internalização da farda, há a internalização de um sentimento de
que é preciso proteger a população do Distrito Federal,
seja por parte dos policiais militares, seja por parte dos
bombeiros militares do Distrito Federal.
Então, Sr. Presidente, penso que é importante
apostar nessa negociação. A bancada do Distrito Federal vai acompanhar, passo a passo, todo esse processo, que irá, obviamente, ter a sua finalização aqui
neste plenário.
Por fim, quero dizer que nós também somos absolutamente solidários aos os professores e às professoras do Distrito Federal, que têm indicativo de greve
para o dia 8 de março, dia de luta das mulheres, em
que lembramos as 129 mulheres carbonizadas por
defenderem não apenas os seus interesses mais imediatos, mas os interesses da humanidade. Quando as
mulheres se movimentam nas suas reivindicações,
carregam junto a movimentação do conjunto daqueles
que clamam por uma condição humana mais universa-
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lizada e também pelos espaços necessários para que
possamos viver as nossas singularidades, as nossas
identidades.
Portanto, Sr. Presidente, penso que o Governo
do Distrito Federal também tem de estabelecer uma
negociação que possa fazer com que os professores
e as professoras não tenham de usar o instrumento da
greve previsto para o próximo dia 8 de março.
Digo isso porque quando nós falamos de movimento de professores, estamos falando de um movimento que pula o muro das escolas, ele sai das escolas.
É um movimento que invade as casas, os bares, as
esquinas, os cantos da nossa cidade. Estamos falando dos profissionais que desenvolvem a política mais
basilar para que tenhamos outras políticas públicas de
qualidade. É impossível termos qualquer política pública
de qualidade se não tivermos educação de qualidade.
É a política mais permanente, mais capilar, que lida,
que faz o diálogo mágico do ser humano com o ser
humano e, ao mesmo tempo, tem uma inserção com
a comunidade e com as famílias que quase nenhuma
outra política tem de forma tão aprofundada.
Por isso, precisamos fazer com que nossas escolas funcionem e nossos professores e nossos professoras sintam-se valorizados, porque passam por uma
cadeia de vitimização, são vitimizados pelas condições
adversas, são vitimizados em função das condições
parcas, porque é a categoria de nível superior que
menos ganha aqui no Distrito Federal. Precisamos
reverter esta lógica de que, com nível superior, a categoria que menos ganha no Distrito Federal é a dos
professores e professoras.
Os professores, então, em função dessas condições, carregam em seu corpo o adoecimento pelas
condições de trabalho que enfrentam, pelas estruturas de organização laboral que ali estão, e não têm,
muitas vezes, o tratamento adequado e são calados
na sua própria dor.
Recentemente, a imprensa começou a questionar
por que os professores adoecem. E digo: os professores adoecem porque as condições propiciam esse
adoecimento, os professores adoecem e carregam
com a sua dor e com a sua doença a expressão e o
sintoma de que precisam transformar cada escola e
cada unidade de educação em um espaço de construção democrática, porque não existe educação com
o terreno estéril das botas e baionetas, sejam literais,
sejam metafóricas. Os professores adoecem porque
não têm a necessária valorização.
Por isso, registramos o nosso mais profundo apoio
à luta dos professores e das professoras.
Aproveito para dizer que dei entrada nesta Casa
a um projeto que objetiva tirar a educação do cálculo
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da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós não podemos
vergar a educação, com a importância que carrega, a
uma Lei de Responsabilidade Fiscal. É preciso termos
clareza de que a educação não pode estar submetida
a qualquer outra lei, porque precisamos de uma educação campeã na nossa cidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Queremos cumprimentar os alunos, professores e funcionários do Colégio Fenações, do Recanto das Emas,
Distrito Federal, que visitam esta Casa.
Estamos realizando agora uma sessão de debates. Coincidentemente, usou a palavra agora a Deputada Federal Erika Kokay, do Distrito Federal; e, a
seguir, falará o Deputado Federal Augusto Carvalho,
também do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Passo
a palavra ao Deputado Augusto Carvalho. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/PPS – DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
também presto minhas saudações aos alunos, professores e funcionários do Colégio Fenações, do Recanto
das Emas. Sejam bem-vindos.
Sr. Presidente, este ano completei 40 anos de
Banco do Brasil. V.Exa., que militou nas hostes do movimento sindical, há de concordar comigo que aquela instituição passa por um momento de turbulência inaudita.
Eu nunca vi, durante todo este período de militância em defesa dos funcionários e da instituição Banco
do Brasil, algo que causasse tanta perplexidade como
a disputa interna, sem limites, que ocupa as páginas
dos jornais há mais de 1 semana. Os grupos que eventualmente indicaram presidente, diretor e integrantes
do fundo de pensão PREVI se digladiam para fazer o
presidente, para derrubar o presidente, num péssimo
exemplo de gestão corporativa.
O Banco do Brasil, Sr. Presidente, teve uma atuação importante através dos séculos, sobreviveu a diversas tentativas de desmoralização e até mesmo de
privatização, há pouco tempo, mas conseguiu superar
todos esses momentos, todas essas adversidades. Essa
instituição era tão importante que, antes da ditadura
– não sei se V.Exa. sabia disso –, o Governo do período anterior à ditadura, repito, colocava integrantes da
Oposição. Na diretoria do banco havia a representação
da Oposição no comando da instituição, exatamente
para evitar que houvesse ali manipulações e tentativas
de colocar um instrumento de crédito e de fomento do
desenvolvimento em outros caminhos.
Agora, não bastassem as diretorias darem cria,
as vice-presidências darem cria, como eu diria... Já são
várias vice-presidências, várias diretorias, um pouco
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semelhante ao que acontece na Esplanada, onde cresce o número de Ministérios para poderem agasalhar
os chamados partidos da base ou as lideranças que
compõem a base de sustentação do Governo.
Tudo isso é legítimo, Sr. Presidente, mas há que
se ter limites. Não pode, numa área sensível como o
sistema financeiro, o Banco do Brasil ficar exposto.
Tenho certeza de que interpreto aqui as palavras ou
o sentimento dos milhares de funcionários da ativa
e aposentados do Banco do Brasil que não aceitam,
como não aceitaram no passado, disputas, manipulações, tentativas, conspirações que fragilizam uma
instituição do porte do Banco do Brasil. E hoje, pelos
Acordos de Basileia, a instituição tem de prestar contas aos órgãos fiscalizatórios, internacionais inclusive,
não bastassem todas as questões relativas ao novo
mercado, que são os pilares da economia globalizada.
Sr. Presidente, eram essas as palavras que hoje
eu gostaria de pronunciar desta tribuna, esperando
que a Presidente Dilma, que, pelo que a imprensa
noticia, recorreu ao Presidente Lula, para ver se acalma a brigalhada pelos espaços de poder no Banco do
Brasil. Espero que tenha fim esta luta fratricida que
expõe, de maneira inaceitável, a instituição e o mercado e desmoraliza o nosso próprio País nas relações
com as outras nações, especialmente no que tange à
presença do Estado numa área tão sensível como o
sistema financeiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Com a
palavra a Deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná. S.Exa. dispõe de 3 minutos.
A SRA. ROSANE FERREIRA (Bloco/PV – PR.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
nobre Deputado Amauri Teixeira, quero apenas fazer
um relato da retomada de nossos trabalhos. Depois do
recesso de carnaval, posso garantir que retornamos a
esta Casa com muita energia. Já na primeira semana,
tivemos aqui grandes embates e grandes discussões.
Já houve dois encontros entre as duas partes que
discutem, com muita profundidade, as mudanças do
Código Florestal. Fizemos uma discussão junto com
a bancada que compõe a Comissão de Agricultura e
também com a Frente Parlamentar Ambientalista.
Junto à Frente Parlamentar Ambientalista, tivemos a oportunidade de ouvir a ciência, a academia, os
estudiosos sobre o Código Florestal, e foi um grande
momento.
Eu confesso que me sinto um pouco encurralada
em relação ao Código Florestal. As mudanças do Código Florestal, que, inclusive, mudam sua conotação – no
meu entender, deixamos de ter um código florestal e
passamos a ter um código agrícola –, produzidas por
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esta Casa e que foram encaminhadas ao Senado são,
a meu ver, um atentado à vida.
O documento que volta do Senado, ainda que
não o ideal do meu ponto de vista, é menos ruim do
que aquele que esta Casa produziu. O meu desconforto está na seguinte situação: se aprovarmos o que
o Senado encaminha a esta Casa, estaremos, de
certa forma, legitimando aquele trabalho. Então, teremos que ser muitos cautelosos; nós, os Deputados
comprometidos com a questão ambiental, comprometidos com a preservação da vida, comprometidos com
o que deixaremos para as futuras gerações, teremos
que ser cautelosos, muito cautelosos nas discussões
que se avizinham.
Também discutimos outras questões de suma
importância. Retomamos as discussões da reforma
político-partidária. E eu hoje não tenho dúvida de que
a sociedade espera o resultado de um ano inteiro de
esforço, das inúmeras reuniões que tivemos nesta Casa,
quando CNBB, OAB e vários outros setores da sociedade organizada aqui estiveram. Há unanimidade no
sentido de que temos que rever nosso sistema eleitoral.
Retomamos as discussões esta semana e estamos, sim, prontos para votar o relatório – não o melhor,
mas, neste momento, o possível, que pelo menos aproxime uma pouco mais a política partidária do cotidiano da vida das pessoas e nos permita levar um pouco
mais de confiabilidade ao sistema eleitoral brasileiro.
Agradeço a oportunidade. Vamos em frente, porque há muito a fazer para aprimorarmos nossa vida
em sociedade.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Dando prosseguimento ao Grande Expediente, concedo
a palavra à Deputada Luciana Santos, do PCdoB de
Pernambuco. S.Exa. dispõe de até 25 minutos.
A SRA. LUCIANA SANTOS (Bloco/PCdoB – PE.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham
pela TV Câmara e pela Internet, neste ano de 2012
comemoramos 90 anos de fundação do Partido Comunista do Brasil, a legenda partidária de mais longa
presença na história brasileira. São 90 anos de lutas,
numa trajetória irrepreensível ao lado do povo e dos
trabalhadores brasileiros, sempre empunhando bem
alto a bandeira do socialismo.
E é esse socialismo – renovado pela experiência
histórica – que apontamos com rumo, como alternativa
capaz de assegurar um novo avanço civilizacional para
o País, tendo como caminho a concretização de um
Novo Projeto Nacional de Desenvolvimento.
Buscamos interpretar a realidade brasileira através do marxismo. Baseamo‑nos em um Programa
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Socialista, formulado coletivamente por delegados de
milhares de militantes, que dão importante contribuição ao entendimento do nosso País, num esforço de
afirmação e renovação da cultura nacional.
Lembramos aqui a dedicação e contribuição importantes de Astrojildo Pereira e Octávio Brandão, primeiros intelectuais comunistas a iniciar esse esforço de
interpretação da realidade brasileira. Brandão escreveu
Agrarismo e Industrialismo, o primeiro ensaio marxista
de interpretação da realidade nacional. Outros autores
ligados ao Partido Comunista merecem ser lembrados
nessa nobre tarefa. Entre eles, Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, Leôncio Basbaum – que escreveu
História Sincera da República, uma das suas grandes
produções literárias –, Alberto Passos Guimarães, Rui
Facó, Ignácio Rangel, Clóvis Moura, Edgar Carone,
Jacob Gorender e Paula Beiguelmanº Foi também um
dos fundadores do Partido Comunista o pernambucano
Cristiano Cordeiro – dois pernambucanos fundaram o
Partido Comunista, em 1922.
O estudo crítico da realidade nos oferece ferramentas importantes para pensar um novo momento
para o Brasil e o mundo. Diante do quadro de grave
crise econômica que assola o sistema capitalista, o
marxismo volta a ser valorizado, e o socialismo ressurge como alternativa viável – como bem retrata Eric
Hobsbawm, um importante historiador marxista inglês,
em seu último livro. Nesse contexto buscamos desenvolver a teoria revolucionária que nos prepara para a
luta pelo socialismo do século XXI.
O novo programa do Partido Comunista do Brasil
situa a estratégia socialista na
����������������������������
dinâmica da história brasileira e no contexto do mundo contemporâneo. Afirma
que o Brasil, nação jovem, conheceu dois ciclos civilizacionais. O primeiro: a formação e os primórdios da
Nação. O segundo: a modernização e a industrialização
do Brasil, a partir da Revolução de 1930.
A vitória de Lula sustou a decadência relativa do
País e o repôs nos trilhos do desenvolvimento. Somadas às possibilidades abertas com a crise capitalista
e às mudanças na geopolítica mundial, as conquistas
da era Lula-Dilma abrem uma gama de oportunidades
para um terceiro passo civilizacional – a transição do
capitalismo ao socialismo. Para isso será necessário
percorrer um caminho: a luta, agora e já, por um novo
projeto nacional de desenvolvimento, que supere as
contradições e deformações acumuladas pela Nação
ao longo de sua história.
Para avançar na implementação de um novo
modelo de desenvolvimento nacional, será necessário
pôr fim à política econômica conservadora. Igualmente
importante é a luta democrática por reformas estruturais – como as reformas política, educacional, tributá-
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ria, agrária e urbana. Também é necessário mobilizar
amplas forças contra o monopólio da mídia e pela democratização da comunicação no Brasil.
Essa é a palavra de ordem do Partido Comunista do Brasil. Vivemos, desde a fundação, em 25 de
março de 1922, nosso período mais longo de atuação
legal e, desde 2003, com o início do primeiro Governo
Lula, assumimos nossas responsabilidades de governo. Ampliamos e diversificamos nossa presença nas
três esferas do poder público. Enfrentamos um dos
nossos maiores desafios: participar de um governo
sob o capitalismo!
Hoje o Partido Comunista do Brasil exerce importantes responsabilidades nas instituições da República.
Está à frente do Ministério do Esporte, com o Deputado Aldo Rebelo; da EMBRATUR, com o ex-Deputado
Flávio Dino; e de agências reguladoras como a do Cinema (ANCINE), com Manoel Rangel. Dirigiu também
– até bem pouco tempo atrás – a Agência Nacional
do Petróleo (ANP), com o ex-Deputado Haroldo Lima.
Está ou esteve à frente de funções em órgãos como
o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da
Saúde, a Secretaria Nacional de Juventude, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e
diversas Secretarias Estaduais e Municipais.
A atuação parlamentar do Partido Comunista do
Brasil em todos os níveis é reconhecida e respeitada.
Nas eleições de 2010 o Partido elegeu 15 Deputados
Federais e 18 Estaduais. Em 2006 retomou, com Inácio
Arruda, sua presença no Senado – fato inédito desde
a eleição, em 1945, de Luiz Carlos Prestes. A bancada no Senado ainda foi ampliada com a eleição, em
2010, de Vanessa Grazziotin, representante do Estado
do Amazonas.
Aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço
licença para saudar esta combativa bancada, gigante
no embate de ideias e na defesa dos interesses do
povo brasileiro. Esta bancada, da qual sou Líder neste ano de 2012, é proporcionalmente a bancada mais
feminina desta Casa. Neste mês de março, dedicado
às mulheres e à luta pela emancipação, reconhecimento e igualdade de oportunidades e direito, digo que é
uma grande honra para mim lutar ombro a ombro com
mulheres tão combativas, dinâmicas e identificadas
com a luta popular quanto as Deputadas Perpétua
Almeida, Manuela d’Ávila, Alice Portugal, Jô Moraes
e Jandira Feghali, da Senadora Vanessa Grazziotin,
das Deputadas Janete Rocha Pietá e Rosane Ferreira,
aqui presentes, enfim, de tantas mulheres que tornam
esta Casa a cada dia mais brilhante e mais combativa
naquele que é o grande caminho da democracia brasileira: a afirmação do espaço da mulher nos espaços
públicos e na vida cotidiana.
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A Sra. Rosane Ferreira – V.Exa. me permite um
aparte, Deputada?
A SRA. LUCIANA SANTOS – Pois não, Deputada.
A Sra. Rosane Ferreira – Primeiro eu quero
parabenizá-la e me associar ao final do seu pronunciamento, sobre a bancada do PCdoB nesta Casa. Sou
de outro partido, mas não posso me furtar a expressar
meu profundo respeito e admiração pela bancada que
V.Exa. compõe, por sua trajetória política de Deputada
Estadual e de Prefeita reeleita de Olinda – eleger-se é
uma coisa, mas reeleger-se é a afirmação da qualidade
do mandato –, cidade importante como essa, e pelo
trabalho maravilhoso que V.Exa. desempenha aqui na
Liderança do seu partido. V.Exa. é um exemplo. E neste
mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, espero que as pessoas que estão
nos vendo e nos ouvindo se espelhem no caminhar de
V.Exa. e as mulheres se sintam estimuladas a vir para o
Legislativo, seja para as Câmaras de Vereadores, seja
para as Assembleias Legislativas, seja, um dia, para a
Câmara Federal. Parabéns, e obrigada pelo exemplo.
A SRA. LUCIANA SANTOS – Eu é que agradeço, Deputada Rosane Ferreira. Assim como V.Exa.,
também estamos exercendo o primeiro mandato de
Deputada Federal, mas também sei da sua trajetória
como Deputada Estadual e da sua dedicação à causa da saúde e às políticas públicas dessa área, profissional do ramo que V.Exa. é. E também quero lhe
saudar. Semana que vem nós vamos fazer mais uma
grande solenidade para as mulheres, e, com a lucidez
própria dessa bancada, elegemos uma temática que
eu acho a mais necessária: tratar a questão do poder
político das mulheres, da participação feminina na política, especialmente num ano em que haverá eleição
para Câmaras de Vereadores e Prefeituras. Precisamos enfrentar esta contradição de sermos já mais de
40% da população economicamente ativa deste País
e ainda termos nossa representação política nas Assembleias Legislativas e no Executivo tão aquém da
nossa real presença na sociedade, embora tenhamos,
pela primeira vez na história da República, uma mulher
comandando o País. Já temos hoje um Ministério com
bastantes mulheres, mas precisamos de muito mais
para garantir que de fato a democracia seja exercida
neste País. Muito obrigada à Deputada pelo aparte.
No plano municipal, o Partido Comunista do Brasil
elegeu Prefeitos cujas administrações têm sido aprovadas e apoiadas pelo povo. Hoje o Partido está à
frente de 42 Prefeituras, com experiências inovadoras,
a exemplo da cidade de Olinda, onde tive a honra de
ser Prefeita por duas gestões e onde o atual Prefeito, Renildo Calheiros, dá continuidade ao trabalho de
modo incansável para garantir que aquele patrimônio
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histórico e cultural da humanidade seja também um
exemplo de modernização, desenvolvimento e oportunidade para seu povo. O Partido Comunista do Brasil
possui ainda, Sr. Presidente, 66 Vice-Prefeitos e 608
Vereadores.
Neste exercício de governança, implementamos
ações e programas vinculados ao desenvolvimento
soberano e democrático, com distribuição de renda e
elevação da qualidade de vida. Estas realizações buscam fortalecer, modernizar e democratizar o Estado.
Também contribuímos para a formulação de políticas
avançadas e temos nos batido pela eficácia nos resultados e pela oferta de serviços de qualidade. Perseguimos a competência social e política, bem como a
excelência técnico-administrativa.
Governamos respeitando as lutas e movimentos
populares, garantido transparência e participação democrática, além de dedicação, honestidade e respeito
ao patrimônio público.
Atuamos para que o Brasil ingresse em definitivo numa nova etapa de seu progresso econômico
e social, baseada na valorização do trabalho, na ampliação dos direitos sociais, no aprofundamento da
democracia, na afirmação da soberania nacional e na
integração solidária com a América Latino, que, aliás,
foi promovida pelo Presidente Lula e tem sido pratica
pela Presidenta Dilma, apesar das muitas incompreensões. Ano passado mesmo, resolvemos uma dívida histórica com o povo do Paraguai ao aprovar nesta
Casa um novo acordo para a usina de Itaipu. Pagamos
um dívida que tínhamos com o povo paraguaio. Nosso Presidente Lula foi questionado pela Oposição por
conta dos acordos em relação ao gás da Bolívia, mas
tudo isto é, na verdade, exemplo de como deve se dar
a integração solidária. Os países mais fortes precisam
ser solidários com os mais pobres e mais fracos para
que de fato o nosso discurso tenha consistência. Não
basta declarar, é preciso que se pratique a solidariedade e a justiça. Afinal de contas, o gás está para a
Bolívia como a usina de Itaipu está para o Paraguai e
o pré-sal está para o Brasil. Esses ativos são patrimônios desses povos, e precisamos respeitá-los. Penso
que o Brasil tem praticado esses gestos, com a visão
avançada do nosso Presidente Lula e da nossa Presidenta Dilma.
O imperialismo marcou o século XX como a era do
autoritarismo, das guerras e das ameaças de agressão.
Reafirmamos o foco na solidariedade e nas lutas pela
paz e contra a guerra que engrandecem nossa história.
Em diversos momentos, os comunistas foram às
ruas protestar contra a natureza belicista e genocida
do imperialismo norte-americano. Em 1950 o Partido
Comunista combateu o acordo militar Brasil-Estados
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Unidos que previa o despacho de tropas brasileiras
para a Guerra da Coreia. Nas décadas de 60 e 70, os
comunistas, mesmo na clandestinidade, estiveram entre
os primeiros a levantar voz contra a Guerra do Vietnã.
Nos anos 90, nosso partido denunciou com firmeza a
primeira agressão ao Iraque.
Quando Bush decidiu promover sua “guerra infinita” contra os povos, foram novamente os comunistas
os mais radicais opositores de segunda guerra contra
o Iraque e das agressões contra o Afeganistão. No
Governo Obama, também nos posicionamos contra a
agressão à Líbia. E nós destacamos na solidariedade a
nações como Cuba, Vietnã, Venezuela, Irã, Palestina e
Coreia do Norte – que buscam um caminho autônomo
de desenvolvimento, livre dos ditames do imperialismo.
Acreditamos na possibilidade de um outro mundo! Construímos ativa participação no Fórum Social
Mundial, que teve início em 2001, em Porto Alegre,
sob a bandeira de combate à guerra imperialista, à hegemonia das políticas neoliberais e à mercantilização
da vida. Insistimos na busca de uma política inclusiva
e abrangente que nos coloque na condição de nação
desenvolvida com respeito aos povos e às suas culturas.
Mas apesar dos recentes avanços, temos consciência de que ainda há muito a ser feito. E a exemplo
de outros momentos de nossa história, apostamos na
mobilização do povo para garantir o avanço no sentido das mudanças.
Em dezembro de 1967, chefiados por Maurício
Grabois, dirigente partidário já falecido, os comunistas chegaram ao Norte, entre os Estados do Pará, do
Maranhão e do Tocantins, para a montagem de um
esquema guerrilheiro da luta pela liberdade e pelos
direitos do povo. O espírito de defesa que animou os
combatentes da Guerrilha do Araguaia, movimento
que nos enche de orgulho, continua vivo no seio da
nossa militância.
Essa militância, nosso maior tesouro, busca fortalecer a participação popular. A Guerrilha do Araguaia
foi defensiva, de resistência à ditadura militar. Fomos
levados à guerrilha, mas na verdade ali estava um
movimento que procurava se defender da ditadura
militar, da perseguição e da morte. Os militantes eram
vítimas, não só os comunistas, todos os militantes da
democracia brasileira.
Como eu dizia, essa militância, nosso maior tesouro, busca fortalecer a participação popular e o associativismo, que representam escolas de solidariedade, de independência, de humanismo, de cidadania. É
através dos movimentos e entidades associativas que
os povos despertam para a luta política.
Diógenes Arruda, um dos grandes fundadores
do nosso partido, grande teórico, dizia:
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“Só o proletariado, e não qualquer outra classe ou camada social, é a força verdadeiramente revolucionária na luta pela vitória
completa da revolução, do socialismo e do
comunismo.”
Nosso partido trabalha pela crescente politização
dos movimentos sociais. Zela pela condição da verdadeira representatividade: a autonomia das entidades
frente ao poder político e econômico. A nossa militância
também defende a unidade e atua no sentido de atrair
entidades, campanhas e atores sociais para o movimento político-democrático. Com esse entendimento,
apoiamos a criação da Coordenação dos Movimentos
Sociais e acreditamos na sua capacidade de unir as
mais importantes organizações populares brasileiras.
Temos significativa presença nos movimentos
juvenil, feminista, comunitário, antirracista, cultural e
ambiental. Participamos de lutas que abarcam amplo
leque de temas, causas e bandeiras, como o direito
à moradia, à reforma urbana, à democratização da
comunicação, à cidadania, aos direitos humanos e à
livre orientação sexual.
A justeza e atualidade de nossas bandeiras e
posturas nos faz, a despeito de sermos o partido mais
antigo, também o partido mais jovem, por nossa composição social e pelas ideias que defendemos.
Nosso aniversário será comemorado no dia 25
de março – 90 anos!
Por meio dessas lutas, fizemos importantes articulações políticas na juventude brasileira.
Em 1937, a Juventude Comunista teve papel decisivo na fundação da União Nacional dos Estudantes,
a UNE. Em 1948, os jovens comunistas também participaram da constituição da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES). Ainda hoje os comunistas
possuem presença destacada em ambas as entidades.
Em 1984, após experiências como a União da
Juventude Comunista – UJC (anos 40 a 50), a União
da Juventude Patriótica – IJP (anos 70) e a Juventude
Democrática Progressista – JUDEPRO (anos 80), nós
fundamos a União da Juventude Socialista, entidade que
já conta com uma vitoriosa e combativa trajetória de 27
anos, com organização própria e atuante em todo o País.
A face do nosso partido não estaria completa, Sr.
Presidente e Sra. Deputada, sem seu principal elemento: a classe trabalhadora. O Partido foi protagonista de
greves históricas – como a ocorrida em São Paulo em
1953 –, e de movimentos reivindicatórios como as chamadas Passeatas da Panela Vazia, em 1951 e 1953.
Conquistas como a redução da jornada de trabalho
para 8 horas, a licença-maternidade, o direito de greve, a lei de férias e o abono de Natal só se tornaram
possíveis a partir de lutas conduzidas por todos nós.
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Nosso partido foi pioneiro na defesa da livre organização dos trabalhadores. A fundação da Confederação Geral dos Trabalhadores Brasileiros, em 1929,
resultou da crescente influência comunista no movimento sindical. Quando o Estado Novo começou a dar
sinais de fraqueza, a luta dos trabalhadores emergiu
com vigor, e, para dar consequência a ela, os comunistas criaram o Movimento Unificador dos Trabalhadores, o MUT.
Após a promulgação da Constituição de 1946,
surgiu, pelas mãos desses movimentos, a Confederação dos Trabalhadores do Brasil (CTB), que foi fechada pelo Governo ditatorial de Dutra. Mais tarde,
as grandes ondas grevistas do início da década de 50
dariam origem ao Pacto de Unidade Intersindical e à
Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT).
Após a ditadura de 1964, os comunistas retomaram a bandeira da unidade, defendida na Conferência
Nacional da Classe Trabalhadoras (CONCLAT), realizada em 1981, e na Central Geral dos Trabalhadores
(CGT). Também participamos da criação da Corrente
Sindical Classista, que em 1990 deixaria a CGT para
ingressar na Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Em 2007 apoiamos, em conjunto com outras forças
políticas, a fundação da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB). A entidade plural e classista
dá sequencia, na atualidade, à luta pelo desenvolvimento
nacional com valorização do trabalho. Defende a unidade da classe, incentiva o Fórum das Centrais Sindicais
e ergue a bandeira da redução da jornada de trabalho.
Também nas lutas camponesas estamos presentes. Fomos o primeiro partido a defender a reforma agrária, já na década de 20. Enfrentando os interesses dos
latifundiários, os comunistas embrenharam-se no campo fundando sindicatos rurais e as famosas ligas camponesas, que tiveram força muito grande no Nordeste.
Ouço o aparte de V.Exa., Deputado Augusto
Carvalho.
O Sr. Augusto Carvalho – Deputada Luciana
Santos, é uma satisfação pedir este aparte a V.Exa.
Associo-me às homenagens ao Partido Comunista do
Brasil por seus 90 anos de história e de presença, com
destacada militância, em todas as jornadas do nosso
povo, a exemplo da luta pela reforma agrária e das
lutas democratizantes pelas quais passou nosso País
ao longo desses 90 anos. E, com todo o respeito às
divergências que houve entre o meu Partido Comunista
Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil, os ideais que
nos uniram e continuam nos unindo na luta por uma
sociedade mais justa é o que importa. Aproveito este
momento para, até consternado, pedir vênia a V.Exa.
para comunicar o falecimento de um grande brasileiro, de um grande patriota, o ex-Deputado Fernando
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Santana, um dos quadros mais valorosos do antigo
Partido Comunista Brasileiro, agora PPS – um grande homem público da Bahia, querido por todos, e que,
nos anos difíceis das ditaduras que marcaram o nosso
País, sempre foi um paladino das causas democráticas e socialistas. Aproveito este aparte a V.Exa. para
saudar o Partido Comunista do Brasil e para homenagear Fernando Santana, enviando condolências à sua
família e ao povo enlutado da Bahia. Muito obrigado.
A SRA. LUCIANA SANTOS – É muito justa, Sr.
Deputado, sua homenagem a esse ilustre brasileiro
que, a exemplo de tantos outros, vivenciou batalhas
muito adversas, mas nunca arriou a bandeira e nunca se negou a manter firme a chama da esperança.
É mais do que justa a sua homenagem, e eu também
presto as minhas condolências aos familiares do ex-Deputado Fernando Santana e deixo o meu abraço
neste momento de sofrimento e de saudade.
Quero dizer também que o PCB e o PCdoB têm
da mesma matriz. Aliás, vamos comemorar juntos os
90 anos, porque éramos PCB e Partido Comunista do
Brasil. Fatos históricos ocorridos em particular na União
Soviética é que, infelizmente, nos fizeram tomar rumos
diferentes. Mas somos da mesma matriz, do mesmo
berço, e continuamos com a mesma esperança de que
este País tem jeito. Precisamos resgatar esse grande
legado, que não é apenas dos comunistas, mas é de
todo o povo brasileiro.
Por fim, quero fazer um convite. Faço esta homenagem ao Partido Comunista do Brasil por seus
90 anos na qualidade de Vice-Presidente Nacional do
Partido e de Líder da bancada nesta Câmara. Convido o povo brasileiro a participar das comemorações
desse significativo aniversário.
A partir do dia 19 de março teremos aqui na Casa
uma exposição dos 90 anos de historia do Partido Comunista do Brasil, no hall da Taquigrafia da Câmara
dos Deputados, em versão compacta. E outra versão
compacta circulará o País todo.
No dia 24 de março, no Rio de Janeiro, na casa
Vivo Rio, a partir das 19 horas, acontece a festa nacional dos 90 anos, com programação cultural e política e shows de Martinho da Vila, músico comunista, e
Lecy Brandão, nossa Deputada em São Paulo. Estarão
presentes partidos, amigos de todo o País, aliados,
delegações internacionais.
No dia 26 de março, às 17 horas, realizaremos
uma sessão especial no Congresso Nacional, no plenário do Senado Federal.
No dia 29 de março, às 20h30min, será exibido
um programa de TV e rádio alusivo aos 90 anos do
Partido Comunista do Brasil, com duração de 10 minutos. Convidamos as organizações do partido a promo-
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ver eventos em todo o País para assistir ao programa,
seguido de debates, atos e festas.
Faço minhas as palavras da Comissão Política
do PCdoB para reforçar esse convite:
“É uma festa dos comunistas, dos trabalhadores; é uma festa da democracia brasileira, da qual o Partido Comunista do Brasil tem
sido um guardião, mesmo à custa de muitas
vidas. Os democratas, os patriotas são todos
bem-vindos às comemorações deste acontecimento histórico.”
Para finalizar, eu gostaria de citar também o camarada João Amazonas:
“Verbo por verbo – no presente ou no
futuro –, lutar ainda é o melhor. Lutar para
transformar a nossa pátria na terra da liberdade, da cultura, da fartura, da justiça social,
da solidariedade humana. Terra de homens
livres, terra da revolução libertadora!”
É o que nos move neste aniversário e por todos
os dias da nossa militância.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigada. Firme na luta!
PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA
PARA PUBLICAÇÃO
O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV – SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a data de 26 de fevereiro de 2012 vai
ficar marcada para a Igreja Anglicana do Brasil como
um dia trágico e muito triste. O Bispo Edward Robinson
de Barros Cavalcanti, 68 anos, e sua esposa, Miriam
Nunes Machado Cotias Cavalcanti, 64 anos, foram
assassinados a facadas em sua residência, na cidade
de Olinda, Pernambuco.
A morte de D. Cavalcanti e de sua esposa abre
uma lacuna no meio evangélico. A ausência de ambos
será sentida por todos. O Bispo Robinson Cavalcanti foi
para a Igreja Evangélica brasileira uma grande referência e nos deixará um enorme legado, perpetuado por
meio de suas inúmeras obras literárias e pelos registros
feitos de suas milhares de palestras e conferências.
A Igreja Anglicana perdeu seu maior sacerdote,
o povo evangélico um grande líder, a família perdeu o
pai e o companheiro de todas as horas e a sociedade
um dos maiores cientista políticos da atualidade.
Amado e respeitado por todos, D. Cavalcanti muito
nos ensinou. Pastores de todo o País, de um modo ou de
outro, foram alcançados e influenciados pelas ideias e
pelas teses defendidas por Robinson Cavalcanti, quer na
teologia, quer na sociologia, na filosofia e/ou na política.
Ele sonhava com um país justo, sem desigualdades. Sonhava e buscava a construção de uma nação
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próspera, livre da corrupção e onde todos tivessem
oportunidades, com respeito às diferenças, um país
onde fosse sempre garantida a liberdade de expressão
e a liberdade religiosa. Morreu sem ver seus sonhos
realizados, mas seus milhares de discípulos continuarão sua luta.
Registro com muita tristeza nesta tribuna a morte
do casal. Mas registro também meu profundo lamento
pelo fato de suas vidas terem sido ceifadas pelo próprio filho, o jovem Eduardo Cavalcanti, de 29 anos de
idade. O filho que eles tanto amaram, o filho que eles
escolheram amar quando o adotaram.
Segundo a polícia, Eduardo teria brigado com
a outra filha adotiva do casal e depois teria sido visto
amolando facas. Ao discutir com o pai, o esfaqueou. A
mãe, tentando evitar a agressão, também recebeu os
golpes fatais. Ainda de acordo com a polícia, Eduardo
estaria sob efeito de drogas. Ele havia retornado dos
Estados Unidos, onde morava e onde já havia sido
preso por envolvimento com entorpecentes.
A perda de D. Edward Robinson e de sua esposa é irreparável.
O Bispo possuía mestrado em Ciência Política
pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Na UFPE, coordenou o primeiro curso de especialização em Ciência Política, em 1979, e o mestrado
em Ciência Política, de 1986 a 1989. Foi membro dos
Conselhos de Administração e Universitário e também
integrou colegiados. Ministrou disciplinas com temáticas ligadas a partidos políticos, coronelismo, teoria
política moderna e império.
Entre suas publicações estão os livros As Origens do Coronelismo (Editora Universitária da UFPE,
1984) e Cristianismo & Política – Teoria Bíblica e Prática Histórica (1985).
Robinson Cavalcanti também trabalhou na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE),
onde foi reitor, e na Faculdade Frassinetti do Recife
(FAFIRE). Ele ainda atuou como professor visitante
na Universidade do Alabama, nos Estados Unidos,
no ano de 1988.
Que o legado e a bem-aventurança de D. Robinson
permaneçam vivos em cada ensinamento que passou.
Aqui quero chamar atenção para uma das lições
que nos foram dadas pelo Bispo Robinson e a Irmã
Miriam. Eles nos ensinaram a abrir o coração para
acolher e adotar crianças. Defendiam o a amor incondicional pelos filhos adotivos.
E faço um registro. Não foi pelo fato de ser adotado que Eduardo os matou. Imploro que a mídia, que os
órgãos de imprensa e que as pessoas de uma forma
geral ao falarem sobre o assunto não coloquem esta
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condição em primeiro lugar. Eduardo não foi por eles
gerado, mas foi por eles escolhido e amado.
Que este episódio não sirva, nunca e jamais, para
que preconceitos e temores nasçam em torno da adoção. Não foi o filho amado quem os matou. Foram às
drogas, foram os estragos que as drogas fizeram no
cérebro daquele jovem, drogas que entraram em sua
vida no período em que ele estava longe de seus pais.
Mais uma vez temos um exemplo de como as drogas estão devastando nossos jovens. Um mal que invade as famílias e destrói seus sonhos. Um problema que
alcança os filhos, sejam eles adotados ou não, e que
precisa por nós ser enfrentado com muita seriedade.
Que possamos intensificar a luta contras as drogas e que as mortes de D. Robinson e da Irmã Miriam
não sejam em vão.
Minha solidariedade à família das vítimas, meu
abraço especial a toda a Igreja Anglicana.
Era o que eu tinha a dizer.
Que Deus abençoe o Brasil.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Amauri Teixeira) – Encerro a sessão, convocando para segunda-feira, dia 5
de março, às 14 horas, sessão ordinária de debates.
AVISOS
EMENDAS
II. RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o
art. 132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS),
ou com o art. 133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art.
58, § 1° do RICD).
1.3 PROPOSIÇÕES COM TRAMITAÇÃO CONJUNTA
QUE RECEBERAM PARECERES FAVORÁVEIS A
UMAS E/OU CONTRÁRIOS A OUTRAS, NÃO DIVERGENTES; E/OU PELA INCONSTITUCIONALIDADE;
E/OU INJURIDICIDADE
PROJETO DE LEI
PL Nº 6.750/2010 (Senado Federal – Arthur Virgílio) –
Dispõe sobre a dispensa de revista dos portadores de
marca-passo ou aparelho similar por meio de portas
magnéticas ou dispositivos de segurança semelhantes,
e dá outras providências.
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COM PARECER FAVORÁVEL: PL 6.750/10, principal.
COM PARECER CONTRÁRIO: PL 3.883/08 e PL
3.380/08, apensados.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 9/3/2012
ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo 58 do
RICD, as seguintes proposições:
PROJETOS DE LEI
Nº 318/1995 (WELLINGTON FAGUNDES) – Dispõe
sobre o resgate, em moeda corrente, do empréstimo
compulsório instituído pelo Decreto-lei nº 2.288, de
23 de julho de 1986, nas condições que estabelece.
(E seus apensados: PL 1964/2003 (Rogério Silva),
PL 2108/1996 (Pedro Novais), PL 563/1995 (Prisco
Viana), PL 7169/2002 (João Eduardo Dado).
Nº 6.586/2009 (Senado Federal – Comissão de Educação, Cultura e Esporte) – Altera a Lei nº 10.891,
de 9 de julho de 2004, que institui a Bolsa-Atleta, para
permitir a concessão do benefício aos atletas-guias
dos para-atletas das categorias T11 e T12.
ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE MARÇO DE 2012
Dia 5, 2ª-feira
15:00 MARCELO AGUIAR (PSD – SP)
15:25 JANETE CAPIBERIBE (PSB – AP)
15:50 FERNANDO JORDÃO (PMDB – RJ)
16:15 ELEUSES PAIVA (PSD – SP)
16:40 AROLDE DE OLIVEIRA (PSD – RJ)
Dia 6, 3ª-feira
15:00 ROMÁRIO (PSB – RJ)
15:25 JOÃO BITTAR (DEM – MG)
Dia 7, 4ª-feira
15:00 ALBERTO FILHO (PMDB – MA)
15:25 ROGÉRIO CARVALHO (PT – SE)
Dia 8, 5ª-feira
15:00 JÚNIOR COIMBRA (PMDB – TO)
15:25 HÉLIO SANTOS (PSD – MA)
Dia 9, 6ª-feira
10:00 VICENTE ARRUDA (PR – CE)
10:25 FRANCISCO ARAÚJO (PSD – RR)
10:50 WALNEY ROCHA (PTB – RJ)
11:15 FERNANDO TORRES (PSD – BA)
11:40 JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP – RS)
Dia 12, 2ª-feira
15:00 JOSE STÉDILE (PSB – RS)
15:25 FERNANDO FERRO (PT – PE)
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15:50 VAZ DE LIMA (PSDB – SP)
16:15 NELSON PELLEGRINO (PT – BA)
16:40 LUIZ NISHIMORI (PSDB – PR)
Dia 13, 3ª-feira
15:00 GENECIAS NORONHA (PMDB – CE)
15:25 OZIEL OLIVEIRA (PDT – BA)
Dia 14, 4ª-feira
15:00 LEANDRO VILELA (PMDB – GO)
15:25 ABELARDO LUPION (DEM – PR)
Dia 15, 5ª-feira
15:00 NELSON BORNIER (PMDB – RJ)
15:25 JAIRO ATAÍDE (DEM – MG)
Dia 16, 6ª-feira
10:00 ROSE DE FREITAS (PMDB – ES)
10:25 CARLAILE PEDROSA (PSDB – MG)
10:50 PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
11:15 FERNANDO MARRONI (PT – RS)
11:40 TAUMATURGO LIMA (PT – AC)
Dia 19, 2ª-feira
15:00 PEPE VARGAS (PT – RS)
15:25 ODÍLIO BALBINOTTI (PMDB – PR)
15:50 FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA)
16:15 ADRIAN (PMDB – RJ)
16:40 ELIANE ROLIM (PT – RJ)
Dia 20, 3ª-feira
15:00 NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP)
15:25 ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)
Dia 21, 4ª-feira
15:00 ELCIONE BARBALHO (PMDB – PA)
15:25 PENNA (PV – SP)
Dia 22, 5ª-feira
15:00 MARA GABRILLI (PSDB – SP)
15:25 PAULO FOLETTO (PSB – ES)
Dia 23, 6ª-feira
10:00 ARACELY DE PAULA (PR – MG)
10:25 VICENTINHO (PT – SP)
10:50 DELEY (PSC – RJ)
11:15 BETO MANSUR (PP – SP)
11:40 JOSÉ DE FILIPPI (PT – SP)
Dia 26, 2ª-feira
15:00 MANOEL SALVIANO (PSD – CE)
15:25 LAURIETE (PSC – ES)
15:50 FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT – BA)
16:15 SEVERINO NINHO (PSB – PE)
16:40 LUCIANO CASTRO (PR – RR)
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Dia 27, 3ª-feira
15:00 ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA (PMDB – SC)
15:25 MANATO (PDT – ES)
Dia 28, 4ª-feira
15:00 EDIVALDO HOLANDA JUNIOR (PTC – MA)
15:25 GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE)
Dia 29, 5ª-feira
15:00 RICARDO BERZOINI (PT – SP)
15:25 JEFFERSON CAMPOS (PSD – SP)
Dia 30, 6ª-feira
10:00 WILSON FILHO (PMDB – PB)
10:25 RENATO MOLLING (PP – RS)
10:50 BENJAMIN MARANHÃO (PMDB – PB)
11:15 PAULO MAGALHÃES (PSD – BA)
11:40 ALBERTO MOURÃO (PSDB – SP)
ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-03-12
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 1.150/11 – da Sra. Nilda Gondim – que “dispõe sobre o Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF”.
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO CADOCA.
(Encerra-se a sessão às 11 horas e 40
minutos.)
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 145, DE 2012
(Da Sra. Erika Kokay)
Acrescenta o inciso VII ao § 1º do art.
19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, que “Estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a respon-
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sabilidade na gestão fiscal e dá outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei Complementar acrescenta o inciso VII ao § 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000, que “Estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras providências”, visando à
exclusão das despesas com pessoal, quando decorrentes de gastos na área da educação, dos limites fixados naquele artigo.
Art. 2º O § 1º do art. 19 da Lei Complementar a
que se refere o artigo anterior passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:
“Art. 19. .................................................
...............................................................
§ 1º ........................................................
...............................................................
VII – as despesas com pessoal decorrentes de gastos com a contratação de professores e outros servidores para a área da
educação, assim como com a concessão de
reajustes salariais, criação de gratificações,
adicionais e outras vantagens, fixas ou variáveis, implantação de planos de cargos e
salários, pagamento de horas extras e outras
despesas da mesma natureza, bem como os
encargos sociais e as respectivas contribuições
previdenciárias, quando tenham por objetivo
garantir o pleno acesso ao ensino à população de 0 a 17 anos e, ainda, a implantação de
programas de acesso à educação para jovens
e adultos fora da escola”. (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Brasil vem experimentando, ao longo dos últimos anos, um contínuo processo de desenvolvimento
econômico, acompanhado de inclusão social. Com
isso, milhões de pessoas foram retiradas da situação
de extrema pobreza. Esse rápido processo de desenvolvimento vem colocando o País numa posição de
destaque no cenário internacional, levando-o a ocupar
atualmente a posição de 6ª maior economia do mundo.
Não obstante os avanços alcançados, o Brasil
ainda apresenta graves deficiências em algumas áreas
do desenvolvimento humano, como, por exemplo, na
questão da educação. É fato reconhecido, no entanto,
que todas as nações que lograram êxito na luta contra
o subdesenvolvimento e transformaram-se em polos
geradores de alta tecnologia e de riqueza elegeram a
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educação como prioridade absoluta entre as suas políticas públicas. Esse, por exemplo, foi o caso do Japão
e da China, entre outros.
Para continuar sustentando o processo em curso, o Brasil precisa rapidamente, portanto, fazer um
grande esforço para superar os gargalos observados
na educação, caracterizados pelo elevado percentual
de estudantes matriculados em escolas públicas que
apresentam forte defasagem na série frequentada em
relação à idade; pelos altos índices de repetência e de
evasão escolar, que levam um contingente significativo
de alunos a abandonar a escola antes de concluir a 8ª
série do ensino fundamental; pela falta de infraestrutura em muitas escolas, que não contam com bibliotecas, salas de leitura, laboratórios de ciência, espaços
adequados para a prática de atividades esportivas etc.
Além disso, muitas escolas não contam com suficiente
número de professores(as) e, em muitos casos, mesmo
quando isso ocorre, o(a)s professores(as) e outro(a)
s servidores(as) da educação não são devidamente
valorizado(a)s e reconhecido(a)s.
É bom ressaltar também que, além da infraestrutura precária, muitas vezes, os professores e professoras estão desmotivados(as) pelos baixos salários
recebidos, pela falta de perspectivas de ascensão
profissional e pela carência de recursos pedagógicos
adequados, especialmente quanto às novas tecnologias da informação. Isso ajuda a explicar não apenas
os altos índices de repetência e de evasão escolar,
como também porque o número de estudantes com
defasagem na relação idade/série (50,9%) é tão alta
no Brasil, quando comparado ao de outros países.
Uma das grandes dificuldades que existem atualmente para a superação de alguns problemas que
afetam gravemente a educação no Brasil, além da notória e tradicional escassez de recursos públicos destinados a esse tipo de gasto, encontra-se nos limites
impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal quanto
aos gastos com pessoal. Em consequência, os entes
federados se deparam com fortes limitações para melhorar a remuneração de professores(as) e de outro(a)
s servidores(as) que atuam na educação, visto que,
uma vez atingidos os limites fixados pelo artigo 19 da
citada Lei de Responsabilidade Fiscal, os governantes
ficam impossibilitados de implantar qualquer medida
que pudesse contribuir para ampliar a oferta de ensino,
por meio da contratação de novos professores(as), por
exemplo, ou para oferecer qualquer melhoria salarial
como forma de valorização desses profissionais, inclusive como incentivo para que permaneçam nessa
atividade.
O Projeto de Lei Complementar ora apresentado tem, pois, o objetivo de contribuir para amenizar o
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rigor draconiano do aludido diploma legal, permitindo
que os gastos com pessoal na área da educação não
sejam computados para fins de apuração dos limites
nele fixados.
Pelo exposto, espero contar com o indispensável
apoio dos Nobres Pares para a aprovação do Projeto
de Lei Complementar ora apresentado.
Sala das Sessões, 2 de março de 2012. – Deputada Erika Kokay PT/DF.
PROJETO DE LEI Nº 3.328, DE 2012
(Do Sr. Jorginho Mello)
Regula os convênios celebrados por
órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional com entidades privadas
sem fins lucrativos, para a execução de
programas, projetos e atividades de interesse coletivo.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º Esta Lei regula os convênios celebrados
por órgãos e entidades integrantes da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional com
entidades privadas sem fins lucrativos, para a execução de programas, projetos e atividades de interesse
coletivo.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – concedente, o órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional
responsável pela transferência dos recursos financeiros
a entidades privadas sem fins lucrativos;
II – convenente, a entidade privada sem fins lucrativos com a qual a Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional pactua a execução
de programa, projeto, atividade ou evento mediante a
celebração de convênio;
III – convênio, o acordo ou ajuste que disciplina
transferência de recursos financeiros e tenha como
partícipes, de um lado, órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
e, de outro lado, entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse coletivo;
IV – dirigente, quem detenha poder decisório em
convenentes, tais como conselheiros, presidentes, diretores, superintendentes e gerentes;
V – etapa ou fase, a fração objetivamente identificável necessária à execução de uma meta;
VI – meta, a parcela quantificável do objeto descrita no plano de trabalho;
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VII – objeto, o produto do convênio, observados
o programa de trabalho e as suas finalidades;
VIII – padronização, o estabelecimento de critérios a serem seguidos em convênios de idêntico objeto,
definidos pelo concedente, especialmente quanto às
características do objeto e ao seu custo;
IX – projeto básico, o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de
obras ou serviços, elaborado com base nas indicações
dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliação do custo da obra ou serviço de engenharia
e a definição dos métodos e do prazo de execução;
X – proponente, a entidade privada sem fins lucrativos credenciada que manifeste, por meio de proposta de trabalho, interesse em firmar convênio regulado por esta Lei;
XI – termo aditivo, o instrumento que tenha por
objetivo a modificação de convênio já celebrado, vedada a alteração do objeto aprovado;
XII – termo de referência, o documento apresentado quando o objeto do convênio envolver aquisição
de bens ou prestação de serviços, contendo elementos capazes de propiciar a avaliação do custo efetivo
pelo concedente, considerando os preços praticados
no mercado, a definição dos métodos e o prazo de
execução do objeto.
Art. 3º Os convênios disciplinados por esta Lei
somente poderão ser celebrados para execução de
objetos relacionados com as atividades dos convenentes e depois de comprovado que estes dispõem
de condições técnicas para executá-los.
Art. 4º Os convênios referentes a projetos financiados com recursos de origem externa deverão contemplar, no que couber, além do disposto nesta Lei,
os direitos e obrigações constantes dos respectivos
Acordos de Empréstimos ou Contribuições Financeiras não reembolsáveis celebrados pela União com
organismos internacionais, agências governamentais
estrangeiras, organizações multilaterais de crédito ou
organizações supranacionais.
Art. 5º Não se aplicam as exigências desta Lei
aos convênios:
I – cuja execução não envolva a transferência de
recursos entre os partícipes;
II – reduzidos a termo em data anterior à data de
publicação desta Lei, exceto quando puderem facilitar
a consecução do respectivo do convênio e observado
o disposto no art. 54 desta Lei;
III – homologados pelo Congresso Nacional ou
autorizados pelo Senado Federal naquilo em que as
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disposições dos tratados, acordos e convenções internacionais, especificamente direcionados a eles,
conflitarem com esta Lei, quando os recursos envolvidos forem integralmente oriundos de fonte externa
de financiamento;
IV – celebrados sob a forma dos Termos de Parceira disciplinados pela Lei nº 9.790, de 23 de março
de 1999.
Art. 6º Os atos e os procedimentos relativos à
formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de Tomada de
Contas Especial dos convênios disciplinados por esta
Lei serão realizados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, instituído
pelo Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, aberto
à consulta pública, por meio de portal mantido junto à
rede mundial de computadores especificamente para
essa finalidade.
§ 1º Os atos que, por sua natureza, não possam
ser realizados no SICONV, serão nele registrados.
§ 2º Para a celebração de convênios regulados
por esta Lei, tanto os concedentes quanto os convenentes devem estar cadastrados no SICONV.
§ 3º O convenente deverá manter os documentos relacionados ao convênio pelo prazo de dez anos,
contado da data em que foi aprovada a prestação de
contas.
Art. 7º Os órgãos e entidades da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional que
pretendam celebrar convênios na forma desta Lei deverão divulgar anualmente no SICONV a relação dos
programas, atividades e projetos a serem executados,
bem como os critérios para a seleção dos respectivos
convenentes.
§ 1º A relação dos programas de que trata o caput
deste artigo será divulgada em até sessenta dias após
a sanção da Lei Orçamentária Anual e deverá conter:
I – a descrição dos programas;
II – as exigências, padrões, procedimentos, critérios de elegibilidade e de prioridade, estatísticas e
outros elementos que possam auxiliar a avaliação das
necessidades locais;
III – desembolso previsto de recursos.
§ 2º Os critérios de elegibilidade e de prioridade deverão ser estabelecidos de forma objetiva, com
base nas diretrizes e nas finalidades dos respectivos
programas, com vistas a atingir melhores resultados
na execução do objeto, considerando, entre outros
aspectos, a aferição da qualificação técnica e da capacidade operacional do convenente.
§ 3º O concedente deverá adotar procedimentos
claros, objetivos, simplificados e padronizados.
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CAPÍTULO II
Do Chamamento Público
Art. 8º Para a celebração dos convênios regulados por esta Lei, o concedente poderá, com vistas a
selecionar projetos e entidades que tornem mais eficaz
a execução do objeto, realizar chamamento público no
SICONV, o qual deverá conter, no mínimo:
I – a descrição dos programas, atividades e projetos a serem executados;
II – os critérios objetivos para a seleção do convenente, com base nas diretrizes e nos objetivos dos
respectivos programas, atividades e projetos.
§ 1º Deverá ser dada publicidade ao chamamento público, pelo prazo mínimo de quinze dias e
por intermédio de divulgação na página principal do
portal mantido pelo concedente junto à rede mundial
de computadores, bem como no Portal dos Convênios.
§ 2º A qualificação técnica e a capacidade operacional do convenente serão aferidas segundo critérios
técnicos e objetivos a serem definidos pelo concedente.
CAPÍTULO III
Das Vedações
Art. 9º É vedada a celebração de convênios com
entidades privadas sem fins lucrativos que tenham
como dirigentes:
I – membros dos Poderes Executivo, Legislativo,
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, bem como seus respectivos cônjuges,
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade até o 2º grau;
II – servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade até o 2º grau;
III – com entidade privada sem fins lucrativos que
esteja em mora, inadimplente em relação a obrigações
assumidas em decorrência de outros convênios celebrados com órgãos ou entidades da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
IV – com pessoas físicas ou entidades privadas
com fins lucrativos;
V – visando à realização de serviços ou execução de obras a serem custeadas, ainda que apenas
parcialmente, com recursos externos, sem a prévia
contratação da operação de crédito externo;
VI – com entidades privadas cujo objeto social
não se relacione às características do programa ou
que não disponham de condições técnicas para executar o convênio.
Parágrafo único. Os órgãos e as entidades concedentes procederão, segundo normas próprias e sob
sua exclusiva responsabilidade, às inclusões no Ca-

Março de 2012

dastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal – CADIN, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem na hipótese prevista no inciso
III do caput deste artigo, observando-se as normas
vigentes a respeito desse cadastro, em especial a Lei
n° 10.522, de 19 de julho de 2002.
CAPÍTULO IV
Da Plurianualidade
Art. 10. Nos instrumentos regulados por esta Lei
cuja duração ultrapasse um exercício financeiro indicar-se-á o crédito e respectivo empenho para atender à
despesa no exercício em curso, bem como cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em
exercício futuro, mediante registro contábil.
Parágrafo único. O registro a que se refere o caput deste artigo acarretará a obrigatoriedade de ser
consignado crédito nos orçamentos seguintes para
garantir a execução.
CAPÍTULO V
Do Credenciamento e da Proposta de Trabalho
Seção I
Do credenciamento
Art. 11. Para apresentar proposta de trabalho,
o proponente deverá estar credenciado no SICONV.
Art. 12. As informações prestadas no credenciamento devem ser atualizadas pelo proponente até que
sejam exauridas as obrigações referentes ao convênio.
Seção II
Da proposta de trabalho
Art. 13. O proponente credenciado manifestará
seu interesse em celebrar instrumentos regulados por
esta Lei mediante apresentação de proposta de trabalho no SICONV, em conformidade com o programa e
com as diretrizes disponíveis no sistema, a qual conterá, no mínimo:
I – descrição do objeto a ser executado;
II – justificativa, contendo a caracterização dos
interesses coletivos envolvidos, a relação entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa federal e a indicação do público alvo, do problema
a ser resolvido e dos resultados esperados;
III – estimativa dos recursos financeiros, discriminando o repasse a ser realizado pelo concedente
e a contrapartida prevista para o proponente, especificando o valor de cada parcela e do montante total
dos recursos;
IV – previsão de prazo para a execução;
V – informações que demonstrem a capacidade
técnica e gerencial do proponente para execução do
objeto.
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CAPÍTULO VI
Da Contrapartida, do Projeto Básico e do
Termo De Referência
Seção I
Da Contrapartida
Art. 14. A contrapartida, quando houver, será
calculada sobre o valor total do objeto e poderá ser
atendida por meio de recursos financeiros e de bens
ou serviços, se economicamente mensuráveis.
§ 1º A contrapartida, quando financeira, deverá
ser depositada na conta bancária específica do convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos
no cronograma de desembolso.
§ 2º A contrapartida por meio de bens e serviços,
quando aceita, deverá ser fundamentada pelo concedente e ser economicamente mensurável, devendo
constar do instrumento cláusula que indique a forma
de aferição do valor correspondente em conformidade
com os valores praticados no mercado ou, em caso de
objetos padronizados, com parâmetros previamente
estabelecidos.
§ 3º A contrapartida, a ser aportada pelo convenente, será calculada observados os percentuais
e as condições estabelecidas na lei federal anual de
diretrizes orçamentárias.
§ 4º O proponente deverá comprovar que os recursos, bens ou serviços referentes à contrapartida
proposta estão devidamente assegurados.
Seção II
Do Projeto Básico ou Termo de Referência
Art. 15. O projeto básico ou o termo de referência, conforme o caso, deverão ser apresentados pelo
convenente antes da liberação da primeira parcela dos
recursos ou da celebração do instrumento, de acordo
com o que ficar definido pelo concedente.
§ 1º O projeto básico e o termo de referência
poderão ser dispensados no caso de padronização
do objeto.
§ 2º A aprovação do projeto básico ou do termo
de referência pelo concedente ensejará a adequação
de seu conteúdo à proposta de trabalho referida no
art. 13 desta Lei.
§ 3º Constatados vícios sanáveis no projeto básico
ou no termo de referência, estes serão comunicados
ao convenente com o estabelecimento de prazo suficiente para saná-los.
§ 4º Caso o projeto básico ou o termo de referência não sejam entregues no prazo estabelecido no
§ 3º deste artigo ou recebam parecer contrário à sua
aprovação, proceder-se-á à extinção do convênio, se
já houver sido celebrado.
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§ 5º Quando houver, na proposta de trabalho, a
previsão de transferência de recursos para a elaboração do projeto básico ou do termo de referência, é
facultada a liberação do montante correspondente ao
custo do serviço.
CAPÍTULO VII
Da Celebração
Seção I
Das Condições para Celebração
Art. 16. São requisitos para a celebração de convênios, a serem cumpridos pelos convenentes:
I – a comprovação de regularidade no recolhimento de tributos, contribuições e demais encargos
de natureza fiscal;
II – a inexistência de pendências pecuniárias registradas no CADIN, de acordo com o art. 6° da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002;
III – a comprovação de regularidade quanto ao
depósito das parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
IV – a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos da União, nos termos dos arts. 84 do
Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, e 70,
parágrafo único, da Constituição Federal;
V – a obtenção de licença ambiental prévia, quando o convênio envolver obras, instalações ou serviços
que a exijam;
VI – a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade de imóveis, mediante
certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis
competente, quando o convênio tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias no imóvel.
§ 1º É condição para a celebração de convênios
disciplinados por esta Lei a existência de dotação orçamentária específica no orçamento do concedente,
a qual deverá ser evidenciada no instrumento que
formalizar o ajuste, indicando-se a respectiva nota de
empenho.
§ 2° A liberação dos recursos relativos a convênios celebrados nos termos desta Lei somente ocorrerá
após a comprovação do cumprimento dos requisitos
enumerados no caput deste artigo.
§ 3º Alternativamente à certidão prevista no inciso
VI do caput deste artigo, serão admitidos, por interesse
público ou social, condicionados à garantia subjacente
de uso pelo prazo mínimo de vinte anos:
I – comprovação de ocupação regular de imóvel:
a) recebido em doação;
b) que, independentemente da sua dominialidade, esteja inserido em Zona Especial
de Interesse Social – ZEIS, instituída na for-
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ma prevista na Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001;
c) objeto de sentença favorável aos ocupantes, transitada em julgado, proferida em
ação judicial de usucapião ou concessão de
uso especial para fins de moradia;
d) tombado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, desde
que haja aquiescência do Instituto;
II – contrato ou compromisso irretratável e irrevogável de constituição de direito real sobre o imóvel, na
forma de cessão de uso, concessão de direito real de
uso, concessão de uso especial para fins de moradia,
aforamento ou direito de superfície;
III – comprovação de ocupação da área objeto
do convênio:
a) por comunidade remanescente de quilombos;
b) por comunidade indígena.
§ 4º Na hipótese prevista na alínea a do inciso I
do § 3º deste artigo, deverá ser apresentada promessa formal de doação irretratável e irrevogável, caso o
processo de registro da doação ainda não haja sido
concluído.
§ 5º A critério do concedente, os documentos
previstos nos incisos V e VI do caput deste artigo poderão ser encaminhados juntamente com o projeto
básico, após a celebração.
Art. 17. Poderá ser realizada a celebração de
convênios, contratos de repasse ou termo de parceria
com previsão de condição a ser cumprida pelo convenente, a cuja concretização ficarão condicionados os
efeitos da celebração pactuada.
Parágrafo único. O concedente deverá extinguir
o convênio no caso de não cumprimento da condição
no prazo fixado no instrumento, prorrogável uma única
vez por igual período a contar da celebração.
Art. 18. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes do convênio.
Parágrafo único. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos do convênio necessários à consecução do objeto, mas que não se incorporam a este.
Seção II
Da formalização do instrumento
Art. 19. O preâmbulo do instrumento por meio do
qual for reduzido a termo o convênio conterá a numeração sequencial no SICONV, a qualificação completa
dos partícipes e a finalidade.
Art. 20. São cláusulas necessárias nos instrumentos regulados por esta Lei as que estabeleçam:
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I – o objeto e seus elementos característicos, em
consonância com a proposta de trabalho, que integrará
o termo celebrado independentemente de transcrição;
II – as obrigações de cada um dos partícipes;
III – a contrapartida, quando couber, e a forma
de sua aferição quando atendida por meio de bens e
serviços;
IV – a vigência, fixada de acordo com o prazo
previsto para a consecução do objeto e em função das
metas estabelecidas;
V – a obrigação de o concedente prorrogar a vigência do instrumento, antes do seu término, quando
der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada
a prorrogação ao exato período do atraso verificado;
VI – a prerrogativa de o concedente assumir ou
transferir a responsabilidade pela execução do objeto,
no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;
VII – a classificação orçamentária da despesa,
mencionando-se o número e data da Nota de Empenho ou Nota de Movimentação de Crédito e declaração
de que, em termos aditivos, indicar-se-ão os créditos
e empenhos para sua cobertura, de cada parcela da
despesa a ser transferida em exercício futuro;
VIII – o cronograma de desembolso conforme a
proposta de trabalho, incluindo os recursos da contrapartida pactuada, quando houver;
IX – a obrigatoriedade de o convenente incluir
regularmente no SICONV as informações e os documentos exigidos por esta Lei, mantendo-o atualizado;
X – a obrigatoriedade de restituição de recursos,
nos casos previstos nesta Lei;
XI – a informação de que os recursos para atender às despesas em exercícios futuros, no caso de
investimento, estão consignados no plano plurianual
ou em prévia lei que os autorize;
XII – a obrigação do convenente de manter e
movimentar os recursos na conta bancária específica
do convênio em instituição financeira controlada pela
União, quando não integrante da conta única do Governo Federal;
XIII – a definição, se for o caso, do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do instrumento, que, em razão deste,
tenham sido adquiridos, produzidos, transformados
ou construídos, respeitado o disposto na legislação
pertinente;
XIV – a forma pela qual a execução física do objeto será acompanhada pelo concedente, inclusive com
a indicação dos recursos humanos e tecnológicos que
serão empregados na atividade
XV – o livre acesso dos servidores dos órgãos
ou entidades públicas concedentes, do controle inter-
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no do Poder Executivo federal e do Tribunal de Contas
da União aos processos, documentos, informações
referentes aos instrumentos de transferências regulamentados por esta Lei, bem como aos locais de execução do objeto;
XVI – a faculdade dos partícipes rescindirem o
instrumento, a qualquer tempo;
XVII – a previsão de extinção obrigatória do instrumento em caso de o projeto básico não ter sido aprovado ou apresentado no prazo estabelecido, quando
for o caso;
XVIII – a indicação do foro para dirimir as dúvidas
decorrentes da execução dos convênios, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução
administrativa com a participação da Advocacia-Geral
da União;
XIX – a obrigação de o convenente inserir cláusula nos contratos celebrados para execução do convênio que permitam o livre acesso dos servidores do
concedente, bem como dos órgãos de controle, aos
documentos e registros contábeis das empresas contratadas, na forma do art. 31 desta Lei;
XX – a sujeição do convênio a esta Lei;
XXI – a previsão de, na ocorrência de cancelamento de dotações orçamentárias inscritas em restos
a pagar, que o quantitativo possa ser reduzido até a
etapa que apresente funcionalidade;
XXII – a obrigação de prestar contas dos recursos recebidos no SICONV;
XXIII – o valor limite a que se refere o § 4º do
art. 36 desta Lei.
Seção III
Da Análise e da Assinatura do Instrumento
Art. 21. A celebração do convênio será precedida de análise e manifestação conclusiva pelos setores
técnico e jurídico do concedente, segundo suas respectivas competências, quanto ao atendimento das
exigências constantes desta Lei.
CAPÍTULO VIII
Da Publicidade
Art. 22. A eficácia dos convênios disciplinados por
esta Lei fica condicionada à publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial da União, que será providenciada pelo concedente no prazo de até vinte dias a
contar de sua assinatura.
Parágrafo único. Somente deverão ser publicados
no Diário Oficial da União os extratos dos aditivos que
alterem o valor ou ampliem a execução do objeto, vedada a alteração de sua natureza e respeitado o prazo
estabelecido no caput deste artigo.

Sábado 3

05155

Art. 23. Aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento da execução e
a prestação de contas dos convênios será dada publicidade em sítio eletrônico específico denominado
Portal dos Convênios.
Art. 24. Os convenentes deverão dar ciência da
celebração do convênio a conselhos locais ou instâncias de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou o ajuste, quando houver.
CAPÍTULO IX
Das Alterações
Art. 25. O convênio poderá ser alterado mediante
proposta reduzida a termo e acompanhada de justificativa, a ser apresentada ao concedente em, no mínimo, trinta dias antes do término de sua vigência ou
no prazo nele estipulado.
Art. 26. A prorrogação da vigência do convênio
em decorrência do disposto no inciso V do art. 20 desta Lei prescinde de prévia análise da área jurídica do
concedente.
CAPÍTULO X
Da Execução
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 27. O convênio deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avençadas e às normas
pertinentes, inclusive esta Lei, sendo vedado:
I – realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
II – efetuar pagamentos, a qualquer título ou
natureza, em favor de servidor integrante de quadro
de pessoal do concedente, inclusive quando em decorrência da prestação de serviços de consultoria ou
assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em
leis específicas ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
III – alterar o objeto do convênio, exceto no caso
de ampliação da execução do objeto pactuado ou para
redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do ajuste celebrado;
IV – utilizar, ainda que em caráter emergencial,
os recursos para finalidade diversa da estabelecida no
instrumento, ressalvado o custeio da implementação
das medidas de preservação ambiental inerentes a
obras constantes da proposta de trabalho;
V – efetivar o ressarcimento de despesa realizada
em data anterior à vigência do instrumento;
VI – promover pagamento em data posterior à
vigência do instrumento, salvo se expressamente autorizado pelo concedente e desde que o fato gerador
da despesa tenha ocorrido durante o período de validade do convênio;
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VII – realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto,
no que se refere às multas, se decorrentes de atraso
na transferência de recursos pelo concedente, e desde
que os prazos para pagamento e os percentuais sejam
os mesmos aplicados no mercado;
VIII – transferir recursos para clubes, associações
de servidores ou quaisquer entidades congêneres,
exceto para creches e escolas para o atendimento
pré-escolar;
IX – realizar despesas com publicidade, salvo a de
caráter educativo, informativo ou de orientação social,
da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal e desde que previstas
na proposta de trabalho.
Parágrafo único. Observado o limite de 5% do valor do objeto, os recursos do convênio poderão custear
despesas administrativas dos convenentes, observados,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I – existir previsão expressa da hipótese na proposta de trabalho;
II – ocorrer relação direta entre as despesas custeadas e o objeto do convênio.
Art. 28. Os convenentes deverão disponibilizar
junto à rede mundial de computadores, ou, na sua falta, em local de fácil visibilidade situado em sua sede,
consulta ao extrato do convênio, contendo, pelo menos,
o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e detalhamento da aplicação dos recursos, bem
como as contratações realizadas para a execução do
objeto pactuado.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput
deste artigo, a disponibilização do extrato na internet
poderá ser suprida com a inserção de link na página
oficial do convenente que possibilite acesso direto ao
Portal dos Convênios.
Seção II
Da Liberação dos Recursos
Art. 29. A liberação de recursos obedecerá ao
cronograma de desembolso previsto na proposta de
trabalho e guardará consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.
§ 1º Os recursos serão depositados e geridos na
conta bancária específica do convênio, exclusivamente
em instituições financeiras controladas pela União e,
enquanto não empregados na sua finalidade, serão
obrigatoriamente aplicados:
I – em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for
igual ou superior a um mês;
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II – em fundo de aplicação financeira de curto
prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em
título da dívida pública, quando sua utilização estiver
prevista para prazos menores;
§ 2º Os rendimentos das aplicações financeiras
serão obrigatoriamente aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
§ 3º As receitas oriundas dos rendimentos da
aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo convenente.
§ 4º As instituições financeiras de que trata o § 1º
deste artigo deverão manter os recursos bloqueados
a partir do seu recebimento, enquanto não cumpridas
as condições previstas no art. 30 desta Lei.
§ 5º As contas referidas no § 1º deste artigo serão
isentas da cobrança de tarifas bancárias.
Art. 30. Para recebimento de cada parcela dos
recursos, o convenente deverá:
I – manter as mesmas condições para celebração
de convênios referidas no art. 16 desta Lei;
II – comprovar o cumprimento da contrapartida
pactuada que, se financeira, deverá ser depositada na
conta bancária específica do instrumento, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma
de desembolso, ou depositada na Conta Única do Tesouro Nacional, na hipótese do convênio ser executado por meio do Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAFI;
III – atender às exigências para contratação e
pagamento previstas nos arts. 31 a 37 desta Lei;
IV – estar em situação regular com a execução
do Plano de Trabalho.
Seção III
Da contratação com terceiros
Art. 31. Os contratos celebrados à conta dos recursos de convênios deverão conter cláusula que obrigue
o contratado a conceder livre acesso aos documentos
e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos concedentes e
dos respectivos órgãos de controle interno e externo.
Art. 32. Para a aquisição de bens e contratação
de serviços com recursos provenientes do concedente,
as convenentes deverão realizar, no mínimo, cotação
prévia de preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade.
Parágrafo único. O convenente deverá contratar
empresas que tenham participado da cotação prévia
de preços, ressalvados os casos em que não acudirem
interessados à cotação, quando será exigida pesquisa junto ao mercado prévia à contratação, que será
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registrada no SICONV e deverá conter, no mínimo,
orçamentos de três fornecedores.
Art. 33. A cotação prévia de preços será realizada por intermédio do SICONV, conforme os seguintes
procedimentos:
I – o convenente registrará a descrição completa e
detalhada do objeto a ser contratado, que deverá estar
em conformidade com a proposta de trabalho, especificando as quantidades no caso da aquisição de bens;
II – a convocação para cotação prévia de preços
permanecerá disponível no SICONV pelo prazo mínimo de cinco dias e determinará:
a) prazo para o recebimento de propostas, que respeitará os limites mínimos de cinco
dias, para a aquisição de bens, e quinze dias
para a contratação de serviços;
b) critérios para a seleção da proposta
que priorizem o menor preço, sendo admitida
a definição de outros critérios relacionados a
qualificações especialmente relevantes do objeto, tais como o valor técnico, o caráter estético e funcional, as características ambientais,
o custo de utilização, a rentabilidade;
c) prazo de validade das propostas, respeitado o limite máximo de sessenta dias.
III – o SICONV notificará automaticamente, quando do registro da convocação para cotação prévia de
preços, as empresas cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF que
pertençam à linha de fornecimento do bem ou serviço
a ser contratado;
IV – o convenente, em decisão fundamentada,
selecionará a proposta mais vantajosa, segundo os
critérios definidos no chamamento para cotação prévia de preços;
V – o resultado da seleção será registrado no
SICONV.
§ 1º A cotação prévia de preços no SICONV será
desnecessária:
I – quando o valor for inferior a R$ 8.000,00 (oito
mil reais), desde que não se refiram a parcelas de
uma mesma obra, serviço ou compra ou ainda para
obras, serviços e compras da mesma natureza e no
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente;
II – quando, em razão da natureza do objeto, não
houver pluralidade de opções, devendo-se comprovar
tão-só os preços que o fornecedor contratado tenha
praticado com outros demandantes.
§ 2º O registro no SICONV dos contratos celebrados pelo beneficiário na execução do objeto é condição indispensável para sua eficácia e para a liberação
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das parcelas subsequentes do instrumento, conforme
previsto no § 2º do art. 6º desta Lei.
Art. 34. Cada processo de compras e contratações de bens, obras e serviços dos convenentes deverá
ser realizado ou registrado no SICONV, contendo, no
mínimo, documentos relacionados:
I – à cotação prévia efetuada ou às razões que
justificaram a sua desnecessidade;
II – à escolha do fornecedor ou executante e justificativa do preço;
III – ao recebimento da mercadoria, serviço ou
obra;
IV – à contabilização do pagamento.
Art. 35. Nas contratações de bens, obras e serviços, os convenentes poderão utilizar-se do sistema
de registro de preços dos entes federados.
Seção IV
Dos pagamentos
Art. 36. Os recursos deverão ser mantidos na conta bancária específica do convênio e somente poderão
ser utilizados para pagamento de despesas constantes
da proposta de trabalho ou para aplicação no mercado
financeiro, nas hipóteses previstas nesta Lei.
§ 1° Os atos referentes à movimentação e ao uso
dos recursos a que se refere o caput deste artigo serão
realizados ou registrados no SICONV, observando-se
os seguintes preceitos:
I – movimentação mediante conta bancária específica para cada convênio;
II – pagamentos realizados exclusivamente mediante crédito na conta bancária de titularidade dos
fornecedores e prestadores de serviços;
III – transferência das informações relativas à
movimentação da conta bancária a que se refere o inciso I deste parágrafo ao SIAFI e ao SICONV, em meio
magnético, a ser providenciada pelas instituições financeiras a que se refere o inciso XII do art. 21 desta Lei.
§ 2º Antes da realização de cada pagamento, o
convenente incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações:
I – a destinação do recurso;
II – o nome e o CNPJ ou o CPF do fornecedor,
conforme o caso;
III – o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV – a meta, etapa ou fase da proposta de trabalho relativa ao pagamento;
V – a comprovação do recebimento definitivo do
objeto do contrato, mediante inclusão no sistema das
notas fiscais ou documentos contábeis.
§ 3º Excepcionalmente, mediante mecanismo que
permita a identificação pelo banco, poderá ser realizado

05158 Sábado 3

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

uma única vez no decorrer da vigência do instrumento
o pagamento a pessoa física que não possua conta
bancária, observado o limite de R$ 800,00 (oitocentos
reais) por fornecedor ou prestador de serviço.
§ 4º Desde que previamente definido no instrumento e justificado pela autoridade máxima do concedente, consideradas as peculiaridades do convênio e
o local onde será executado, o convenente disporá de
valor a ser repassado para realização de despesas de
pequeno vulto, não incidindo o disposto no inciso I do
§ 1º deste artigo, devendo o convenente registrar, no
SICONV, o beneficiário final do pagamento, conforme
dispõe o § 2º deste artigo.
CAPÍTULO XI
Do Acompanhamento e da Fiscalização
Art. 37. A execução será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, respondendo
o convenente pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do convênio.
§ 1º Os agentes que fizerem parte do ciclo de
transferência de recursos são responsáveis, para todos
os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento da execução do convênio.
§ 2º Os processos, documentos ou informações
referentes à execução de convênio não poderão ser
sonegados aos servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e
externo do Poder Executivo Federal.
§ 3º Aquele que, por ação ou omissão, causar
embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação
dos servidores dos concedentes ou dos órgãos de
controle interno e externo do Poder Executivo Federal,
no desempenho de suas funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos
federais transferidos, ficará sujeito à responsabilização
administrativa, civil e penal.
§ 4º O servidor encarregado de elaborar o relatório trimestral ou aprovar a prestação de contas não
poderá emitir parecer técnico da vistoria.
Art. 38. O concedente deverá prover as condições
necessárias à realização das atividades de acompanhamento do objeto pactuado, conforme a proposta de
trabalho e a metodologia estabelecida no instrumento, programando visitas ao local da execução com tal
finalidade, as quais, caso não ocorram, deverão ser
devidamente justificadas.
Parágrafo único. No caso de realização de obras
por convênio, o concedente deverá comprovar que dispõe de estrutura que permita acompanhar e fiscalizar
a execução do objeto, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto,
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nos termos desta Lei, em especial o cumprimento dos
prazos de análise da respectiva prestação de contas.
Art. 39. A execução do convênio será acompanhada por um representante do concedente, especialmente designado e registrado no SICONV, que anotará
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.
§ 1º O concedente deverá registrar no SICONV
os atos de acompanhamento da execução do objeto,
conforme disposto no art. 6º desta Lei.
§ 2º O concedente, no exercício das atividades
de fiscalização e acompanhamento da execução do
convênio, poderá:
I – valer-se do apoio técnico de terceiros;
II – delegar competência ou firmar parcerias com
outros órgãos ou entidades que se situem próximos
ao local de aplicação dos recursos;
III – reorientar ações e decidir quanto à aceitação
de justificativas sobre impropriedades identificadas na
execução do convênio.
§ 3º O concedente incluirá, no SICONV, relatório
sintético trimestral sobre o andamento da execução
do convênio, que deverá contemplar os aspectos previstos nos art. 40 desta Lei e será atualizado até o dia
anterior à data prevista para liberação de cada parcela.
§ 4° Sem prejuízo do acompanhamento de que
trata o caput deste artigo, a Controladoria Geral da
União – CGU realizará auditorias periódicas nos convênios celebrados pela União.
Art. 40. No acompanhamento e na fiscalização
da execução do convênio, serão verificados:
I – a comprovação da boa e regular aplicação dos
recursos, na forma da legislação aplicável;
II – a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido na proposta de trabalho e
os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III – a regularidade das informações registradas
pelo convenente no SICONV;
IV – o cumprimento das metas da proposta de
trabalho nas condições nele estabelecidas.
Art. 41. O concedente comunicará ao convenente quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos
recursos ou outras pendências de ordem técnica ou
legal, e suspenderá a liberação dos recursos, fixando
prazo de até trinta dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser
prorrogado por igual período.
§ 1º Recebidos os esclarecimentos e informações
solicitados, o concedente disporá do prazo de dez dias
para apreciá-los e decidir quanto à aceitação das justificativas apresentadas.
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§ 2º A apreciação fora do prazo previsto no § 1º
deste artigo não obrigará o concedente a aceitar as
justificativas apresentadas.
§ 3º Caso não haja a regularização no prazo previsto no caput deste artigo, o concedente:
I – realizará a apuração do dano;
II – comunicará o fato ao convenente para que
seja ressarcido o valor referente ao dano.
§ 4º O não atendimento das medidas saneadoras
determinadas pelo concedente ensejará a instauração
de Tomada de Contas Especial.
CAPÍTULO XII
Da Prestação de Contas
Art. 42. O convenente deverá prestar contas da
aplicação dos recursos no prazo máximo de trinta dias
contados do término da vigência do convênio ou do
último pagamento efetuado, quando este ocorrer em
data anterior àquela do encerramento da vigência.
§ 1º Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido no caput deste artigo, o
concedente estabelecerá o prazo máximo de trinta dias
para sua apresentação ou recolhimento dos recursos,
incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescido de
juros de mora, na forma da lei.
§ 2º Se, ao término do prazo estabelecido, o convenente não apresentar a prestação de contas e não
devolver os recursos nos termos do § 1º deste artigo,
o concedente registrará a inadimplência no SICONV
por omissão do dever de prestar contas, comunicando
o fato ao órgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado, para fins de instauração de tomada de
contas especial sob aquele argumento e adoção de
outras medidas para reparação do dano ao erário, sob
pena de responsabilização solidária.
Art. 43. Os saldos financeiros remanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas nas
aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no
objeto pactuado, serão devolvidos ao concedente, no
prazo estabelecido para a apresentação da prestação
de contas.
Parágrafo único. A devolução prevista no caput
deste artigo será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida previstos na celebração, independentemente
da época em que tiverem sido aportados pelas partes.
Art. 44. A prestação de contas será composta,
além dos documentos e informações apresentados
pelo convenente no SICONV, do seguinte:
I – relatório circunstanciado acerca das condições
de cumprimento do objeto do convênio;
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II – comparação entre os resultados efetivamente
obtidos e os que constavam do ajuste;
III – relação de bens adquiridos, produzidos ou
construídos, quando for o caso;
IV – identificação de pessoas beneficiadas por
processos de capacitação profissional, quando for o
caso;
V – relação dos serviços prestados, quando for
o caso;
VI – comprovante de recolhimento do saldo de
recursos, quando houver;
VII – termo de compromisso por meio do qual o
convenente será obrigado a manter os documentos
relacionados ao convênio, nos termos do § 3º do art.
6º desta Lei.
Parágrafo único. O concedente deverá registrar
no SICONV o recebimento da prestação de contas.
Art. 45. Incumbe ao concedente decidir sobre a
regularidade da aplicação dos recursos transferidos e,
se extinto, ao seu sucessor.
Art. 46. O concedente terá o prazo de noventa
dias, contado da data do recebimento, para analisar a
prestação de contas do instrumento, com fundamento
em pareceres técnicos e financeiros obrigatoriamente expedidos por suas áreas para tanto competentes.
§ 1º O ato de aprovação da prestação de contas
deverá ser registrado no SICONV, cabendo ao concedente prestar declaração expressa de que os recursos
transferidos tiveram boa e regular aplicação.
§ 2º Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências cabíveis para
regularização da pendência ou reparação do dano, o
concedente, sob pena de responsabilização solidária
da autoridade competente, registrará o fato no SICONV
e adotará as providências necessárias à instauração
da Tomada de Contas Especial.
CAPÍTULO XIII
Da Denúncia e da Rescisão
Art. 47. O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente
pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo
em que participaram voluntariamente da avença, não
sendo admissível cláusula obrigatória de permanência
ou sancionadora dos denunciantes.
Parágrafo único. Quando da conclusão, denúncia,
rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão
devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de trinta dias do evento,
sob pena da imediata instauração de tomada de contas
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especial do responsável, providenciada pela autoridade
competente do órgão ou entidade titular dos recursos.
Art. 48. Constituem motivos para rescisão do
convênio:
I – o inadimplemento de cláusula pactuada, desde
que não possa ser sanado sem prejuízo para a plena
execução do objeto do convênio e não se preveja a
aplicação de outra penalidade;
II – a constatação de falsidade ou incorreção de
informação em documento apresentado que não possa ser suprida sem prejuízo para a plena execução do
objeto do convênio;
III – a verificação de qualquer circunstância que
enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.
Parágrafo único. A rescisão do convênio ou do
contrato de repasse, quando resulte dano ao erário,
enseja a instauração de Tomada de Contas Especial.
CAPÍTULO XIV
Da Tomada de Contas Especial
Art. 49. A Tomada de Contas Especial constitui
um processo devidamente formalizado, dotado de rito
próprio, que objetiva apurar fatos, identificar responsáveis e quantificar danos causados ao Erário, visando
ao imediato ressarcimento.
§ 1º A Tomada de Contas Especial somente será
instaurada depois de esgotadas as providências administrativas internas destinadas a sanar as circunstâncias
que a justificam e terá como fundamento a ocorrência
de algum dos seguintes fatos:
I – descumprimento do prazo fixado no caput do
art. 42 desta Lei sem que a inadimplência seja suprida
na forma do § 1º daquele artigo;
II – rejeição da prestação de contas do convênio
em decorrência de:
a) inexecução total ou parcial do objeto
pactuado;
b) desvio de finalidade na aplicação dos
recursos transferidos;
c) constatação de despesas realizadas
em desacordo com as disposições do convênio ou desta Lei;
d) constatação de não ter sido utilizada,
total ou parcialmente, a contrapartida pactuada, na hipótese de não haver sido recolhida
na forma prevista no parágrafo único do art.
43 desta Lei;
e) constatação de não terem sido utilizados, total ou parcial, os rendimentos da
aplicação financeira no objeto da proposta de
trabalho, quando não recolhidos na forma prevista no parágrafo único do art. 43 desta Lei;
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f) constatação de aplicações dos recursos
financeiros, enquanto não utilizados na concretização de seu objeto, de forma discrepante da
estabelecida no § 1º do art. 29 desta Lei, ou da
não devolução de rendimentos de aplicações
financeiras, no caso de sua não utilização;
g) retenção de eventual saldo de recursos, apurado na execução do objeto, em desacordo com o disposto no caput do art. 43
desta Lei;
h) ausência de documentos exigidos na
prestação de contas de forma que comprometa o julgamento da boa e regular aplicação
dos recursos.
§ 2º A Tomada de Contas Especial será instaurada pelo concedente, por órgãos de controle interno
ou pelo Tribunal de Contas da União.
§ 3º A instauração de Tomada de Contas Especial ensejará:
I – a inscrição de inadimplência do respectivo
instrumento no SICONV, o qual constituirá fator restritivo a novas transferências de recursos financeiros
oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
da União mediante convênios nos termos do inciso III
do caput do art. 9º desta Lei;
II – o registro daqueles identificados como causadores do dano ao erário no sistema automatizado
de controle da execução financeira dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e
fundacional da União.
Art. 50. No caso da apresentação da prestação
de contas ou recolhimento integral do débito imputado, antes do encaminhamento da Tomada de Contas
Especial ao Tribunal de Contas da União, deverá ser
retirado o registro da inadimplência no SICONV, procedida a análise da documentação e adotados os seguintes procedimentos:
I – aprovada a prestação de contas ou comprovado o recolhimento do débito, o concedente deverá:
a) comunicar a aprovação ao órgão onde
se encontre a Tomada de Contas Especial, visando ao arquivamento do processo;
b) registrar a baixa da responsabilidade;
c) dar conhecimento do fato ao Tribunal
de Contas da União, em forma de anexo, quando da tomada ou prestação de contas anual
por parte do concedente;
II – não aprovada a prestação de contas, o concedente deverá:
a) comunicar o fato ao órgão onde se encontre a Tomada de Contas Especial para que
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adote as providências necessárias ao prosseguimento do feito, sob esse novo fundamento;
b) reinscrever a inadimplência do convenente e manter a inscrição de responsabilidade.
Art. 51. No caso da apresentação da prestação
de contas ou recolhimento integral do débito imputado, após o encaminhamento da Tomada de Contas
Especial ao Tribunal de Contas da União, será retirado
o registro da inadimplência e:
I – aprovada a prestação de contas ou comprovado o recolhimento integral do débito imputado:
a) o fato será comunicado à respectiva
unidade de controle interno que certificou as
contas para adoção de providências junto ao
Tribunal de Contas da União;
b) será mantida a exclusão do registro
de inadimplência, bem como a inscrição da
responsabilidade apurada, que só poderá ser
alterada mediante determinação do Tribunal
de Contas da União;
II – rejeitada a prestação de contas:
a) o fato será comunicado à unidade de
controle interno que certificou as contas para
adoção de providências junto ao Tribunal de
Contas da União;
b) será novamente promovido o registro
da inadimplência do convenente e mantida a
inscrição de responsabilidade.
CAPÍTULO XV
Da Padronização dos Objetos
Art. 52. A padronização de objetos definida no
inciso VIII do art. 2º desta Lei atenderá aos seguintes
procedimentos:
I – os órgãos e entidades responsáveis pelos
programas deverão constituir, anualmente, comissão
especial que elaborará relatório conclusivo sobre a
padronização dos objetos;
II – o relatório será submetido à aprovação da
autoridade competente, que deverá decidir pela padronização ou não dos objetos, registrando no SICONV a
relação dos objetos padronizáveis até 31 de outubro
de cada ano;
III – os órgãos e entidades responsáveis pelos
programas deverão registrar no SICONV, até 15 de
dezembro de cada ano, o detalhamento das características dos objetos padronizados.
§ 1º Os órgãos responsáveis pelos programas
utilizarão as informações básicas contidas nas atas
das licitações e das cotações de preço relativas às
contratações realizadas com os recursos repassados
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como forma de subsidiar a composição dos objetos
padronizados.
§ 2º A impossibilidade de padronização de objetos deverá ser justificada no SICONV pela autoridade
competente.
CAPÍTULO XVI
Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 53. Na contagem dos prazos estabelecidos
nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, considerando-se os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
Art. 54. Após 31 de julho de 2012, os convênios
cuja execução se encontre em andamento deverão
ser extintos ou registrados no SICONV nos termos
desta Lei.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos convênios que se encontrarem
nas situações previstas nos arts. 49 a 51 desta Lei.
Art. 55. O SICONV disponibilizará acesso privilegiado às suas funcionalidades ao Tribunal de Contas
da União, ao Ministério Público Federal, ao Congresso
Nacional e à Controladoria-Geral da União.
Art. 56. Poderá ser aproveitada a cotação prévia de preço, prevista nos arts. 32 e 33 desta Lei,
já implementada no SICONV na data de publicação
desta Lei, sem prejuízo da que vier a ser introduzida
naquele sistema em conformidade com os termos
desta Lei.
Art. 57. A utilização dos indicadores de eficiência
e eficácia para aferição da qualificação técnica e capacidade operacional das entidades privadas sem fins
lucrativos que postulem a condição de convenentes,
em decorrência do disposto no § 2º do art. 8º desta
Lei, será obrigatória para instrumentos celebrados a
partir de 1º de agosto de 2012.
Parágrafo único. Os indicadores a que se refere o
caput deste artigo deverão ser utilizados como critério
de seleção dos convenentes.
Art. 58. Os órgãos e entidades da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional, repassadores de recursos financeiros oriundos do Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social da União com vistas à
execução de convênios deverão disponibilizar no SICONV seus programas, projetos e atividades, conforme previsto no art. 6° desta Lei, no prazo máximo de
trinta dias a contar da publicação desta Lei.
Art. 59. O valor previsto no § 3º do art. 36 desta
Lei será atualizado anualmente pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com base em índice
inflacionário devidamente especificado.
Art. 60. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
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Justificação
Não há nenhuma dúvida de que a crescente
relevância do chamado “terceiro setor” constitui um
fenômeno mundial. Dimensionados em nível bastante superior ao razoável, os estados contemporâneos
vão pouco a pouco perdendo a capacidade de realizar
com a devida eficácia as múltiplas funções que absorveram, circunstância que explica a larga disseminação
das chamadas “organizações não governamentais”,
conhecidas pela sigla “ONG’s”.
Nesse contexto, são obtidos dois resultados de
vetor oposto. De um lado, são poucos os que contestam,
com base em números confiáveis, a eficácia da atuação desses organismos, que de fato deixam o aparato
estatal em desvantagem, no que concerne à agilidade
operacional. De outro, contudo, multiplicam-se notícias
de malversação de recursos e desvios de finalidade.
Uma das variáveis que explicam esse último
aspecto situa-se na inexistência de um marco legal
adequado. As normas minuciosas que disciplinam os
convênios federais provêm de instrumentos administrativos, e não parecem, até por essa condição, capazes de inibir práticas escusas com recursos públicos.
A legislação pátria só supre a questão com razoável profundidade no que diz respeito às chamadas
“organizações da sociedade civil de interesse público”,
as OSCIP’s, disciplinadas pela Lei nº 9.790, de 23 de
março de 1999. Entretanto, as condições estabelecidas
no referido diploma legal para que instituições privadas
se qualifiquem como tais impõem elevadas restrições
ao uso do instrumento dele decorrente, os “termos de
parceria”, visivelmente inadequado quando se trata de
celebrar convênios com entidades menos avantajadas.
De outra parte, a menção, na Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, aos convênios, determinando que
lhes sejam aplicadas, “no que couber”, as normas que
disciplinam contratos administrativos, constantes do
art. 116 daquele diploma legal, soa como inteiramente
despropositada, porque não há, na prática, pontos de
contato entre convênios e contratos. O problema não
se resolve nos parágrafos do referido dispositivo, que
disciplinam convênios, é certo, mas passam ao largo
de inúmeras questões essenciais relativas a essa forma de ajuste.
São essas as razões que motivam e justificam a
apresentação deste projeto de lei. A proposta traz para
o ordenamento jurídico formal os preceitos contidos na
Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 29
de maio de 2008, conferindo segurança jurídica aos
seus comandos e revestindo-os de muito maior exigibilidade. Constitui-se, assim, um verdadeiro “estatuto”
dos convênios, o qual, adicionado à mencionada Lei
nº 9.790/99, permitirá um controle bem mais apurado
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da utilização de recursos públicos por entes privados
como meio de suprir deficiências da máquina administrativa estatal.
Se a iniciativa for bem sucedida, acredita-se que
estarão criadas condições essenciais para que minguem, no noticiário, boa parte das acusações de mau
uso e desvios do dinheiro da população. Com base
nessa alvissareira perspectiva, pede-se o endosso dos
nobres Pares ao presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 2 de março de 2012. – Deputado Jorginho Mello.
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Nº 63, DE 2012
(Do Sr. Nilson Leitão)
Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – com o auxílio
do Tribunal de Contas da União – fiscalize
e controle os atos do processo de compra
do Banco Panamericano pela Caixa Econômica Federal.
Senhor Presidente,
Com base no art. 100, § 1°, combinado com os
arts. 32, XI, “b”, 60, inciso I e 61 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, proponho a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário desta Comissão, adote as
medidas necessárias para realização de fiscalização e
controle – com o auxílio do Tribunal de Contas da União
– sobre os atos praticados no processo de compra do
banco Panamericano pela Caixa Econômica Federal.
Justificação
Em 30/11/2011, o requerimento nº 251/2011, de
autoria dos Deputados Duarte Nogueira e Vanderlei Macris, foi aprovado por este órgão Técnico, solicitando o
convite dos Senhores Jorge Fontes Hereda, Presidente
da Caixa Econômica Federal, e Márcio Percival Alves
Pinto, Vice-Presidente de Finanças, para prestarem
esclarecimentos acerca do processo de compra do
Banco Panamericano pela Caixa Econômica Federal.
A seguir, transcrevo a justificativa do referido requerimento.
“Chegou ao conhecimento público, por
meio de notícias publicadas pela imprensa
brasileira, a informação que o Banco Central
já tinha conhecimento da existência de fortes
indícios de irregularidades no âmbito do banco
Panamericano, quando da aprovação de sua
compra pela Caixa Econômica Federal.
A notícia foi publicada no jornal “O Estado de São Paulo”, no dia 23.11.2011, e segue
transcrita na íntegra:
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“BC aprovou venda mesmo com Panamericano sob suspeita
O Banco Central já tinha indícios de irregularidades no Panamericano quando aprovou
a venda de parte do banco para a Caixa Econômica Federal, em julho de 2010, informam
David Friedlander, Fausto Macedo e Leandro
Modé. Com a autorização, a Caixa pôde depositar a segunda e última parcela do negócio, no
valor de R$ 232 milhões, segundo depoimento do vice-presidente de Finanças da Caixa,
Márcio Percival, à Polícia Federal. Documentos internos do BC anexados aos processos
que apuram as fraudes de R$ 4,3 bilhões no
então banco de Silvio Santos mostram que
os técnicos da instituição começaram a desconfiar do Panamericano em maio. Em julho,
os inspetores investigavam uma diferença de
cerca de R$ 4 bilhões na contabilização de carteiras de crédito cedidas a outras instituições
financeiras. Foi nesse tipo de operação que
se concentraram as fraudes que quebraram
o banco BC viu sinal de fraude, mas aprovou
venda do Panamericano para a Caixa.
Com autorização, Caixa teria depositado
a última parcela do pagamento do negócio, no
valor de R$ 232 milhões.
David Friedlander, Fausto Macedo e Leandro Modé, de O Estado de S. Paulo
SÃO PAULO –
O Banco Central (BC) já tinha indícios
de irregularidades no Panamericano quando
aprovou a venda de parte do banco para a
Caixa Econômica Federal, em julho de 2010.
Com a autorização, a Caixa pôde depositar a
segunda e última parcela do pagamento do
negócio, no valor de R$ 232 milhões, segundo
depoimento do vice-presidente de Finanças
do banco, Márcio Percival, à Polícia Federal.
O BC diz que a autorização final só foi dada
em novembro daquele ano.
Documentos internos do BC anexados
aos processos que apuram as fraudes de R$
4,3 bilhões no então banco de Silvio Santos
mostram que os técnicos da instituição começaram a desconfiar do Panamericano em maio.
Em julho, os inspetores investigavam uma diferença de R$ 3,9 bilhões na contabilização de
carteiras de crédito cedidas para outras instituições financeiras. Foi justamente nesse tipo
de operação que se concentraram as fraudes
que quebraram o banco.

Sábado 3

05163

Para aprofundar as investigações, ainda em julho, o BC enviou pedidos de informações para os nove bancos com os quais o
Panamericano tinha mais operações de venda
de carteiras de crédito. O objetivo era checar
os números fornecidos pelo Panamericano.
Mesmo assim, no dia 19 daquele mês, o BC
aprovou, por ofício, a venda de 49% do capital social do banco para a Caixa. A publicação
no Diário Oficial da União, no entanto, só veio
em novembro.
Seis dias depois, em 26 de julho, a Caixa
depositou o último pagamento pelo negócio,
na conta da Silvio Santos Participações Ltda.,
no banco Bradesco. A operação, no valor total de R$ 739 milhões, tinha sido fechada em
dezembro do ano anterior.
Em depoimento à Polícia Federal, o vice
da Caixa, Márcio Percival, que esteve à frente
das negociações pelo banco do governo, disse
que a “segunda parcela foi paga por cheque
à Silvio Santos Participações, após a aprovação da venda pelo Banco Central, em julho de
2010, por meio de ofício”. Ainda segundo ele,
“a aprovação foi publicada no Diário Oficial só
em novembro de 2010”.
Procurada, a Caixa informou que só “
recebeu a informação da existência de problemas na contabilidade do Panamericano
somente em setembro de 2010”.
Escândalo. Em setembro de 2010, o BC
concluiu as investigações e confirmou que
havia um rombo, então estimado em R$ 2,5
bilhões. No início daquele mês, comunicou os
problemas a Silvio Santos. O empresário tomou um empréstimo do Fundo Garantidor de
Créditos (FGC).
Em novembro, o escândalo veio a público, quando o Panamericano destituiu toda
a antiga diretoria, substituindo os executivos
por profissionais indicados pela /Caixa. Em
janeiro, descobriu-se que o rombo era ainda
maior. Feitas todas as contas, chegou-se a
R$ 4,3 bilhões.”
O artigo 49 da Constituição Federal estabelece
em seu inciso X o dever de fiscalização dos atos do
Poder Executivo por este Congresso Nacional. Trata-se de atribuição constitucional, da qual esta Casa
não pode abdicar.
Nessa linha, plenamente justificada, conforme
art. 60, inciso I do RICD c/c art. 70 da Constituição
Federal, de 1988 , constituem atos sujeitos ao controle do Congresso Nacional, os de fiscalização contábil,
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financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das
entidades da administração direta e indireta, quanto à
legalidade, economicidade, aplicação de subvenções
e renúncia de receitas, pelo Congresso Nacional, mediante controle externo.
Diante do exposto, apresento a presente Proposta de Fiscalização e Controle – PCF, por ser o meio
mais eficiente de fiscalização colocado a serviço das
Comissões, permitindo que o Poder Legislativo cumpra
com sua missão fiscalizar os Órgãos Públicos federais,
pois entendo que, se for comprovado que houve irregularidade na compra do banco Panamericano pela
Caixa Econômica Federal, será necessário averiguar
a destinação de tais recursos.
Sala das Comissões, 2 de março de 2012. –
Deputado Nilson Leitão PSDB/MT.
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Nº 64, DE 2012
(Do Sr. Nilson Leitão)
Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – com o auxílio
do Tribunal de Contas da União – fiscalize e
controle atos com suspeita de irregularidades, na execução do Programa Minha Casa,
Minha Vida com referência à cobrança de
taxas para inscrição por ONGs, conforme
denúncia apresentada pelo Programa Fantástico da Rede Globo, no dia 30/10/2011.
Senhor Presidente,
Com base no art. 100, § 1°, combinado com os
arts. 32, XI, “b”, 60, inciso I e 61 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, proponho a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário desta Comissão, adote
as medidas necessárias para realização de fiscalização e controle – com o auxílio do Tribunal de Contas
da União – de atos com suspeita de irregularidades,
na execução do Programa Minha Casa, Minha Vida
com referência à cobrança de taxas para inscrição por
ONGs, conforme denúncia apresentada pelo Programa
Fantástico da Rede Globo, no dia 30/10/2011.
Justificação
Em 30/11/2011, o requerimento nº 231/2011, de
autoria do Deputado Duarte Nogueira, foi aprovado por
este Órgão Técnico, solicitando o convite do Sr. Jorge
Fontes Hereda, Presidente da Caixa Econômica Federal, para prestar esclarecimentos a esta Comissão
sobre irregularidades no Programa Minha Casa, Minha
Vida com referência à cobrança de taxas para inscrição
por ONGs, conforme denúncia apresentada pelo Programa Fantástico da Rede Globo, no dia 30/10/2011.
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A seguir, transcrevo a justificativa do referido requerimento.
“Segundo matéria divulgada pelo Programa Fantástico da Rede Globo apresentado no dia 30 de outubro
de 2011, intitulada “ONGs cobram taxas por vagas no
Minha Casa, Minha Vida” denuncia fraudes no processo
de seleção de candidatos de um programa do governo
que deveria beneficiar famílias pobres, como se segue:
“ONGs cobram taxas por vagas no Minha Casa,
Minha Vida
O programa já entregou casa própria a mais de
450 mil famílias de baixa renda.
O Fantástico denuncia fraudes no processo de
seleção de candidatos de um programa do governo
que deveria beneficiar famílias pobres.
O programa Minha Casa, Minha Vida já entregou
casa própria a mais de 450 mil famílias de baixa renda.
Mas associações e ONGs credenciadas pelo governo forjam documentos e cobram taxas ilegais aos
interessados em realizar esse sonho.
Caroline tem 22 anos, não tem filhos e está comprando uma casa na Grande São Paulo com ajuda do
governo. Carlos, de Luziânia (GO), dirige um carro do
ano e pode ter duas casas, também com dinheiro público. “Estava barato demais no começo”, disse Carlos.
Eles ganharam o direito de ter um imóvel pelo
“Minha Casa, Minha Vida”, o programa de construção de moradias populares financiado pelo governo
federal, e entraram na lista de beneficiários por meio
de uma modalidade específica, em que organizações
não-governamentais, cooperativas e associações são
habilitadas como parceiras.
Com autorização do governo, essas entidades
escolhem as famílias, criam os projetos e até executam
as obras. Só pode se candidatar pessoas com renda
familiar de até R$ 1,6 mil brutos. A equipe de reportagem do Fantástico investigou algumas entidades e
descobriu várias irregularidades.
“Eu não declarei renda lá também, porque se for
declarar renda, Deus me livre! Ia sair caro demais. Eu
tiro R$ 2 mil por mês. E já passou pela Caixa”, revela
Carlos.
Carlos conseguiu se inscrever no “Minha Casa,
Minha Vida” pelo projeto da Cooperativa Habitacional
dos Moradores do Distrito Federal e Entorno, em Luziânia. A obra não foi aprovada pela Caixa e não saiu
do papel. Mesmo assim, a cooperativa ajuda a negociar lotes de gente que nem recebeu a casa e já quer
passar pra frente.
Um produtor do Fantástico foi até a entidade tentar uma vaga. A funcionária disse que a lista estava
completa, mas ofereceu os contatos de Carlos, que
queria vender um de seus lotes.

Março de 2012

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Produtor: Me explica de novo. Eu tenho que pagar, então...
Funcionária: R$ 4,5 mil, que pode ser tudo de uma
vez ou uma metade e a metade com 30 dias.
Produtor: Nossa, estou achando tão simples. É
só isso mesmo?
Funcionária: Só isso. Só isso.
Nosso produtor se encontra com Carlos. “Eu vou
vender um para sanar algumas dívidas. Depois, se eu
conseguir outro, eu vou pegar mais um, porque vai ser
investimento”, diz Carlos.
Ele explica como obter vantagem. “Seria interessante você não dar nenhum comprovante de renda, porque aí, quando passar para o financiamento
da Caixa, vai pagar só 10%. Vai ficar barato”, explica.
Carlos conta que mentiu para ter um lugar privilegiado. “Eu falei que eu tinha cadeirante, que eu precisava pegar ônibus e tudo. Então, você tem que inventar
umas coisas para ficar com um lote melhor”, revela.
Carlos diz que conseguiu duas casas: uma para
ele e outra para a mulher dele. “Lá tem outro que é
da minha esposa. Então, a gente vai manter um”, diz.
Isso é proibido pelo “Minha Casa, Minha Vida”. “Se
ele tem uma união estável, ele é A seleção deve priorizar
mulheres chefes de família, portadores de necessidades
especiais, idosos e pessoas consideradas em situação
vulnerável, como moradores de áreas de risco.
um único núcleo familiar, por que ter duas casas?
O, Minha Casa, Minha Vida, não é para fazer comércio”,
afirma Maria do Carmo Avesani, diretora da Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério das Cidades.
A seleção deve priorizar mulheres chefes de família, portadores de necessidades especiais, idosos e
pessoas consideradas em situação vulnerável, como
moradores de áreas de risco.
O objetivo é atender à população mais pobre.
Para ter a casa própria, as famílias pagam 10% do
seu salário durante dez anos. O governo paga o resto. Assim, uma família que recebe um salário-mínimo por mês
deve pagar à Caixa R$ 54 durante dez anos. Uma casa
que custa R$ 57 mil reais, por exemplo, sai por R$ 6.540.
Voltando à instituição em Luziânia, nosso produtor pergunta se é possível conseguir uma casa para
alguém que ganha mais do que R$ 1,6 mil.
Produtor: O autônomo não tem renda fixa. Ele
ganha mais do que R$ 1,6 mil. Funcionária: Mas aí a
gente coloca só mesmo dentro da renda.
A funcionária da ONG apresenta um contador, que
pode fazer um documento declarando uma renda menor.
Produtor: Paga alguma coisa para fazer?
Funcionária: Paga R$ 50 só.
Produtor: Lá na frente não tem problema com a
Caixa, essas coisas?
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Funcionária: Não. Tem não.
Produtor: Já tem outros casos assim, então?
Funcionária: Sim.
O superintendente da Caixa/SP, Paulo José Galli,
admite que é difícil comprovar a fraude. Ele garante
que, ao receber essa declaração de autônomo, a Caixa
não tem como saber se ela é verdadeira ou falsa. “A
gente presume, quer dizer, existe uma entidade que
está apresentando, existem pessoas que apresentam
essa documentação. A gente parte do pressuposto que
existe seriedade e honestidade. Uma vez detectada
qualquer tipo de irregularidade, não tenha dúvida. A
Caixa vai atuar de maneira efetiva ”, afirma.
Encontramos também instituições que cobram
vários tipos de taxa em troca de um lugar no programa.
A personal trainer Tamara Rodrigues Lima pagou
R$ 3 mil durante quase dois anos para ter uma casa
do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Seria em um
terreno em Luziânia, Goiás, mas não tem nada.
“Eles disseram que a casa ia ficar pronta no final
de 2009 para 2010, no começo. No máximo até janeiro de 2010. Esse é o endereço que está no contrato:
quadra 120, lote 12. É aqui, mas nada. Só mato”, conta aponta a personal trainer Tamara Rodrigues Lima.
Tamara desistiu de esperar e procurou a cooperativa, mas recebeu de volta apenas R$ 300. Ela entrou
com um processo na Justiça. O terreno é o mesmo em
que Carlos tenta vender um de seus lotes.
A presidente da cooperativa Coophampdfe, Fabiana Maria Lima de Morais, negou que Carlos tenha
duas vagas. “Ele só tem o cadastro dele. Vendo ali a
oportunidade de passar aquela cota, ele inventou que
tinha dois cadastros”, afirma.
Por telefone, Carlos também diz que mentiu o tempo para o nosso produtor. Mas por que ele disse tanta
mentira para ele? “Porque eu quis”, respondeu Carlos.
Mesmo assim, a presidente da cooperativa, Fabiana Maria Lima de Morais, vai discutir a exclusão dele
do projeto. Segundo Fabiana, a funcionária da ONG
deu informações erradas e será demitida.
Em São Paulo, outra organização cobra R$ 5,5
mil pela vaga. “O valor é assim: você paga R$ 5,5 mil,
parcelado ou à vista, como for melhor para o senhor. Já
está tudo aprovado com a Caixa”, informa um homem.
“Eu diria que cobrar R$ 5,5 mil para se inscrever
num programa onde as famílias pagam 10% de contribuição depois da unidade pronta, ou no mínimo R$
50, não é coerente”, afirma Maria do Carmo Avesani,
diretora de produção habitacional da Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério das Cidades.
Desde 2008, a entidade oferece apartamentos em
um terreno em Itaquaquecetuba. Por enquanto, nada

05166 Sábado 3

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

foi construído. O projeto nem foi aprovado pela Caixa.
Seriam 12 prédios em uma área, mas hoje só tem mato.
Na internet, a instituição anuncia parcerias com
o Ministério da Justiça e com dois braços das Nações
Unidas: a Unesco e o Unicef. Mas o ministério e as
duas entidades negam a ligação. O presidente da Associação de Desenvolvimento e Integração Humana
não quis gravar entrevista e disse que tudo que a entidade faz está dentro da lei.
O Ministério das Cidades é o responsável pelo
“Minha Casa, Minha Vida”, que já entregou mais de 450
mil casas e apartamentos desde 2009. A parceria com
as ONGs é a parte menor do programa. Em geral, os
compradores negociam os imóveis com as construtoras, e o governo paga parte da dívida.
Em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, a
ONG que selecionou famílias para um condomínio foi
criada pelo presidente do Partido Verde da região e
ex-candidato a prefeito, Ricardo Silva.
Caroline, que apareceu no começo da reportagem
e conseguiu uma casa, é filha de Ricardo, coordenador
do Conselho Comunitário de Educação, Cultura e Ação
Social da Grande São Paulo (Ccecas). Um sobrinho
solteiro também está entre os beneficiários.
Repórter: Quantas pessoas da sua família estão
nesses 160? Ricardo Silva: São as duas, né? Você lembra mais de nomes aí? Cunhada minha? Está dizendo
da Ana Paula. Tem mais uma Ana Paula.
Ricardo Silva pede ajuda à mulher dele, Ana Acilda, ex-vereadora e atual presidente da ONG, para ver
se mais alguém da família é beneficiário.
Ricardo Silva: Tem mais alguém da família?
Ana Acilda: Ailson, né.
Repórter: O que ele é seu?
Ricardo Silva: Cunhado. Também casado, com
família, dentro do critério. Quem mais, Ana?
Ana Acilda: Aline, eu acho. Certeza, Aline.
Repórter: Aline é o quê?
Ricardo Silva: Aline é filha de uma irmã minha.
Sobrinha, né?
O casal se lembra de cinco parentes entre os
beneficiários. A administradora de empresas Eliane
Cristina Rengies era funcionária da ONG chamada
Conselho Comunitário de Educação, Cultura e Ação
Social (CCECAS). Ela diz que foi obrigada a incluir
parentes dos dirigentes no lugar de outras famílias.
“Eu tive de falar: „Olha, você não passou na pesquisa da Caixa. No Cadin, na sua renda, você ultrapassa
o que o Minha Casa Minha Vida exige. Muitas vezes
foi mentira. Ele só chegou com a documentação, me
entregou e falou: „Essa pessoa tem que entrar, que é
minha sobrinha”, revela Eliane Cristina Rengies.
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Ricardo e o sobrinho negam que tenha havido
privilégio. “Ele não falou: „É garantido que você vai ter
uma casa. Ele me convidou, eu abracei o convite”, alega
Roger Herbert da Silva Mota, sobrinho de Ricardo Silva.
“Eu não posso fazer nada que beneficie o meu
sobrinho ou a minha filha, mas também não posso fazer
nada que os prejudique. O programa diz o seguinte: é
para famílias de baixa renda, de zero a três salários-mínimos. Ele está dentro do perfil? Tem filhos? Tem
família? Tem casa? Não tem. Então, se inscrevem no
programa”, defende Ricardo Silva, coordenador de
habitação da CCECAS.
A filha Caroline Silva não quis gravar entrevista. Sem saber que estava sendo filmada, contou que
também era solteira quando foi selecionada para o
projeto. “Eu não era nem casada quando eu comecei
a participar do projeto. Eu só namorava, estudava, era
estagiária no escritório”, lembra.
Entre as 160 casas do conjunto, metade será
entregue a solteiros.
“Não é um fato positivo, com certeza, selecionar
hoje uma pessoa solteira, diante de tantas outras que
têm famílias e que teriam prioridade pelas diretrizes
gerais do programa”, afirmou Maria do Carmo Avesani,
diretora de produção habitacional da Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério das Cidades.
O Ministério Público Federal está investigando
a atuação das ONGs na Grande São Paulo. “Tanto a
construtora quanto os beneficiários são escolhidos,
literalmente escolhidos, por uma ONG. Ou seja, uma
entidade privada. E o Estado não tem nenhum controle efetivo direto. O cadastramento das famílias nem
sempre é feito com base em critérios objetivos. Sem
sombra de dúvida, são praticamente inexistentes filtros contra a corrupção no „Minha Casa, Minha Vida‟.
Isso é muito grave”, afirma o procurador da República
Matheus Baraldi Magnani.
No município de Poá, também na Grande São Paulo, uma ONG chegou a cadastrar 200 moradores para
um projeto habitacional em um terreno. Mas o Ministério
das Cidades diz que nunca autorizou a ONG Conpoá a
trabalhar em nome do “Minha Casa, Minha Vida”.
Pessoas como a cabeleireira Terezinha de Lima
Torres acreditaram que se tratava de uma parceria com
a Caixa. Ela pagou R$ 300 para que a ONG elaborasse
um projeto que nunca saiu do papel.
“Como entra a Caixa Econômica Federal, a gente
sempre confia. Eu caí num golpe. Mas ainda bem que
eu... Quer dizer, perdi R$ 300, que parece que não é
muito, mas faz falta”, lamenta Dona Terezinha.
Sem saber que estava sendo gravada, a presidente da Conpoá, Roseli Sousa da Fonseca, disse
que vai devolver o dinheiro. “Eu faço agenda e faço as
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devoluções para as famílias. A minha consciência, eu
deito e durmo de boa, porque eu tenho a certeza de
que eu não estou lesando ninguém”, garante.
Antes de pagar qualquer valor para entrar no “Minha Casa, Minha Vida”, preste atenção a essas dicas:
– Veja se a entidade está autorizada pelo
Ministério das Cidades. A lista está no site www.
cidades.gov.br; – Procure conhecer a ONG e
saber como ela atua na comunidade;
– Informe-se sobre outras obras já executadas;
– Participe das discussões do projeto;
– Não aceite cobranças de taxas com
as quais você não concorde; O Ministério das
Cidades e a Caixa disseram que vai investigar
os casos apontados pelo Fantástico. Depois de
procurada pela reportagem, a Caixa suspendeu
os processos das associações de Luziânia e de
São Paulo e pediu esclarecimentos às ONGs
de Itaquaquecetuba e de Poá.
– Lembre-se: esse dinheiro não garante
um lugar no programa. A Caixa precisa aprovar todas as famílias selecionadas pela ONG.
– E o mais importante: os pagamentos
para a Caixa só começam depois que o imóvel está pronto.
“As famílias, quando dão as declarações, também
se responsabilizam pelas declarações que são dadas.
Qualquer declaração falsa, o cidadão que deu a declaração falsa irá arcar com as consequências daquele
fato e daquele ato”, alerta Maria do Carmo Avesani,
do Ministério das Cidades.
O Ministério das Cidades e a Caixa disseram
que vai investigar os casos apontados pelo Fantástico.
Depois de procurada pela reportagem, a Caixa suspendeu os processos das associações de Luziânia e
de São Paulo e pediu esclarecimentos às ONGs de
Itaquaquecetuba e de Poá.
Fraudes como essas acabam tirando do programa gente que precisa. A operadora de telemarketing
Simone Garcez Rodrigues se inscreveu para o residencial em Itaquaquecetuba, mas foi excluída da lista final. Grávida de quatro meses, ela paga aluguel e
ainda sonha com a casa que perdeu.
“Desde que estava tudo mato lá, a gente sempre
passava lá olhando. Quando planaram, a gente sempre
ficava paquerando o quintal – „Ah, vamos morar aqui‟.
Não deu certo. Isso me deixa triste até hoje, porque
se fosse ali agora já está ficando pronto, podia estar
pensando em ir para lá agora”, lamenta Simone.
O artigo 49 da Constituição Federal estabelece
em seu inciso X o dever de fiscalização dos atos do
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Poder Executivo por este Congresso Nacional. Trata-se de atribuição constitucional, da qual esta Casa
não pode abdicar.
Nessa linha, plenamente justificada, conforme art.
60, inciso I do RICD c/c art. 70 da Constituição Federal,
de 1988 , constituem atos sujeitos ao controle do Congresso Nacional, os de fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, pelo Congresso Nacional, mediante controle externo.
Diante do exposto, apresento a presente Proposta de Fiscalização e Controle – PCF, por ser o meio
mais eficiente de fiscalização colocado a serviço das
Comissões, permitindo que o Poder Legislativo cumpra
com sua missão de fiscalizar os Órgãos Públicos federais, pois entendo que, se for comprovado que houve
irregularidade no Programa Minha Casa, Minha Vida
com referência à cobrança de taxas para inscrição por
ONGs, conforme denúncia apresentada pelo Programa Fantástico da Rede Globo, no dia 30/10/2011, será
necessário averiguar a destinação de tais recursos.
Sala das Comissões, 2 de março de 2012. –
Deputado Nilson Leitão.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.810, DE 2012
(Do Sr. Jorginho Mello)
Solicita ao Senhor Ministro da Educação informações sobre as providências tomadas no âmbito do Ministério a respeito das
denúncias envolvendo faculdades que cobram preços diferenciados para bolsistas e
não bolsistas do PROUNI e clientes do FIES.
Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50 da Constituição Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado ao
Exmo. Senhor Ministro da Educação, Aluizio Mercadante, pedido de informações sobre as providências
tomadas no âmbito do Ministério a respeito das denúncias envolvendo faculdades que cobram preços diferenciados de mensalidades escolares para bolsistas
e não bolsistas do PROUNI (Programa Universidade
para Todos) e para clientes e não clientes do FIES
(Programa Financiamento Estudantil).
Justificação
Os jornais do país têm publicado, nas últimas semanas, matérias sobre a prática de cobrança diferenciada de valores de mensalidades de alunos bolsistas
do PROUNI e de estudantes vinculados ao FIES, por
parte de instituições de ensino superior integrantes
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dos referidos programas oficiais. Após denúncia de
estudantes que se sentiram discriminados ou lesados,
as coordenações dos dois programas constataram de
fato a ocorrência de irregularidades no atendimento dos
beneficiários em diversas faculdades e universidades
do país. Ou seja, tais estabelecimentos vinham de fato
cobrando dois preços distintos para as mensalidades
dos cursos superiores oferecidos: um, mais baixo, para
o público pagante em geral e outro, mais elevado, para
os bolsistas ou vinculados ao financiamento estudantil,
não obstante estas instituições sejam financeiramente
beneficiadas pelo governo por vincularem-se aos programas mencionados.
A imprensa também noticiou que o Ministério da
Educação tomaria providências no sentido não só de
esclarecer os fatos, verificando a extensão da ocorrência da dupla cobrança nas instituições privadas do
sistema federal de ensino superior, cuja supervisão é
de sua responsabilidade, mas também de coibir tais
práticas, que prejudicam os estudantes beneficiados
pelos dois programas.
Nosso Requerimento, portanto, busca esclarecimento sobre as providências e medidas já tomadas
e a tomar pelo Ministério da Educação, no sentido de
esclarecer o que vem ocorrendo e de impedir que os
desmandos se mantenham, prejudicando o bom andamento dos estudos dos alunos até então discriminados
por tais práticas injustas.
Sala das Sessões, 2 de março de 2012. –
Deputado Jorginho Mello.
REQUERIMENTO Nº 4.483, DE 2012
(Dos Senhores Eduardo Barbosa e
Otávio Leite e da Senhora Mara Gabrilli)
Requer a retirada das Emendas nº 2,
3, 4, 5, 12 e 20 à Medida Provisória nº 550,
de 2011.
Senhor Presidente,
Requeremos a V. Exa., nos termos regimentais, a retirada das Emendas nº 2, 3, 4, 5, 12 e 20, de autoria
conjunta dos Requerentes, Deputados Otávio Leite
e Eduardo Barbosa e Deputada Mara Gabrilli, apresentadas à Medida Provisória nº 550, de 2011, que
“Altera a Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003,
que dispõe sobre o direcionamento de depósitos à
vista captados pelas instituições financeiras para
operações de crédito destinadas à população de baixa renda e a microempreendedores, e dá outras providências”, em função de minha designação como
Relatora de referida Medida Provisória.
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Sala das Sessões, 2 de março de 2012. – Deputada Mara Gabrilli PSDB/SP – Deputado Eduardo Barbosa, PSDB/MG – Deputado Otávio Leite, PSDB/RJ
DESPACHOS DO PRESIDENTE
OFÍCIO
PRESIDÊNCIA/SGM
Ofício nº 49 (SF), de 7 de fevereiro de 2012. Senador Jose Sarney, Presidente do Senado Federal.
Remete o Relatório Anual nº 1, de 2011, da Comissão
Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas.
Encaminhe-se, por cópia, à Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, na qual o Projeto de Lei nº
195, de 2011, está em análise.
Arquive-se. Publique-se.
Em 2-3-12. – Marco Maia, Presidente.
PROPOSIÇÃO
REQUERIMENTO Nº 4.377, DE 2012
(Do Sr. Manoel Junior)
Requer a retirada da emenda (EMC)
1/2011 CCTC alterando o Projeto de Lei 1402
de 1999 que “Modifica a Lei nº 9.294, de 15
de julho de 1996, estabelecendo restrições
à propaganda de medicamentos e terapias”
(Encaminhe-se à Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática. Publique-se.)
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
– ARQUIVEM-SE, nos termos do § 4º do artigo
58 do RICD, as seguintes proposições:
PROJETOS DE LEI
Nº 318/1995 (WELLINGTON FAGUNDES) –
Dispõe sobre o resgate, em moeda corrente, do
empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-lei
nº 2.288, de 23 de julho de 1986, nas condições
que estabelece.
(E seus apensados: PL 1964/2003 (Rogério Silva), PL 2108/1996 (Pedro Novais), PL 563/1995 (Prisco
Viana), PL 7169/2002 (João Eduardo Dado).
Nº 6.586/2009 (Senado Federal – Comissão de
Educação, Cultura e Esporte) – Altera a Lei nº 10.891,
de 9 de julho de 2004, que institui a Bolsa-Atleta, para
permitir a concessão do benefício aos atletas-guias
dos para-atletas das categorias T11 e T12.
Brasília, 2 de março de 2012. – Marco Maia,
Presidente.
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CARLOS EDUARDO CADOCA - PSC - PE
4º Suplente de Secretário:
SÉRGIO MORAES - PTB - RS

LÍDERES E VICE-LÍDERES
Liderança do Governo
Líder: CÂNDIDO VACCAREZZA

Vice-Líderes:
Glauber Braga, Osmar Júnior (1º Vice), Sandra Rosado, Laurez
Moreira, Jonas Donizette, Paulo Foletto, Janete Capiberibe, Luiz
Noé, Antonio Balhmann, Arnaldo Faria de Sá, Arnon Bezerra,
Josué Bengtson, Antonio Brito, Alice Portugal, Jô Moraes e
Evandro Milhomen.
PSDB
Líder: BRUNO ARAÚJO

Vice-Líderes:
Cesar Colnago (1º Vice), Domingos Sávio, Duarte Nogueira,
Nelson Marchezan Junior, Otavio Leite, Vaz de Lima, Berinho
Bantim, Wandenkolk Gonçalves, Luiz Nishimori e Ricardo Tripoli.
PSD
Líder: GUILHERME CAMPOS

Vice-Líderes:
Fábio Faria (1º Vice), Eduardo Sciarra, Paulo Magalhães, Geraldo
Thadeu, Arolde de Oliveira, Jorge Boeira, Carlos Souza, Homero
Pereira, Moreira Mendes e Danrlei de Deus Hinterholz.

Vice-Líderes:
Otoniel Lima (1º Vice), Jhonatan de Jesus e Acelino Popó.

Parágrafo 4º, Artigo 9º do RICD
Bloco PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC, PSL, PRTB
Líder: LINCOLN PORTELA

Vice-Líderes:
Giacobo (1º Vice), Anthony Garotinho, João Carlos Bacelar,
Laercio Oliveira, Ronaldo Fonseca, Gorete Pereira, Bernardo
Santana de Vasconcellos, Maurício Quintella Lessa, Wellington
Roberto, Francisco Floriano, Milton Monti e Wellington Fagundes.
PP
Líder: ARTHUR LIRA

Vice-Líderes:
Jerônimo Goergen (1º Vice), Cida Borghetti, Luis Carlos Heinze,
Sandes Júnior, Toninho Pinheiro, Renato Molling, Beto Mansur,
Esperidião Amin, Paulo Maluf e Simão Sessim.
DEM
Líder: ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO

Vice-Líderes:
Pauderney Avelino (1º Vice), Abelardo Lupion, Claudio Cajado,
Efraim Filho, Mendonça Filho, Onyx Lorenzoni, Ronaldo Caiado,
Rodrigo Maia, Alexandre Leite, Vitor Penido e Professora Dorinha
Seabra Rezende .
PDT
Líder: ANDRÉ FIGUEIREDO

PSOL
Líder: CHICO ALENCAR

Vice-Líderes:
Ivan Valente.
PMN
Repr.: DR. CARLOS ALBERTO

Líderes de Partidos
que participam de Bloco Parlamentar
PR
Líder: LINCOLN PORTELA

PSB
Líder: SANDRA ROSADO

PTB
Líder: JOVAIR ARANTES

Vice-Líderes:
Wolney Queiroz, Paulo Pereira da Silva, Miro Teixeira, Ângelo
Agnolin, Sueli Vidigal e Sebastião Bala Rocha.
Bloco PV, PPS
Líder: SARNEY FILHO

Vice-Líderes:
Rubens Bueno (1º Vice), Fábio Ramalho, Arnaldo Jardim,
Roberto de Lucena, Antônio Roberto e Dr. Aluizio.
PSC
Líder: RATINHO JUNIOR

Vice-Líderes:
Zequinha Marinho (1º Vice), Edmar Arruda, Filipe Pereira e Carlos
Eduardo Cadoca.

PCdoB
Líder: LUCIANA SANTOS

PPS
Líder: RUBENS BUENO

PV
Líder: SARNEY FILHO

PTdoB
PRB
Líder: ANTONIO BULHÕES

Repr.: LOURIVAL MENDES

PSL
Repr.: DR. GRILO

PHS
Repr.: JOSÉ HUMBERTO

PRTB
Repr.: AUREO

PRP
Repr.: JÂNIO NATAL

PTC
Repr.: EDIVALDO HOLANDA JUNIOR

DEPUTADOS EM EXERCÍCIO

Roraima
Berinho Bantim - PSDB
Edio Lopes - PMDB
Francisco Araújo - PSD
Jhonatan de Jesus - PRB
Luciano Castro - PR
Paulo Cesar Quartiero - DEM
Raul Lima - PSD
Teresa Surita - PMDB

Carlos Magno - PP
Marcos Rogério - PDT
Marinha Raupp - PMDB
Mauro Nazif - PSB
Moreira Mendes - PSD
Natan Donadon - PMDB
Nilton Capixaba - PTB
Padre Ton - PT
Acre

Amapá
Dalva Figueiredo - PT
Davi Alcolumbre - DEM
Evandro Milhomen - PCdoB
Fátima Pelaes - PMDB
Janete Capiberibe - PSB
Luiz Carlos - PSDB
Sebastião Bala Rocha - PDT
Vinicius Gurgel - PR

Antônia Lúcia - PSC
Flaviano Melo - PMDB
Gladson Cameli - PP
Henrique Afonso - PV
Marcio Bittar - PSDB
Perpétua Almeida - PCdoB
Sibá Machado - PT
Taumaturgo Lima - PT
Tocantins

Pará
Arnaldo Jordy - PPS
Asdrubal Bentes - PMDB
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
Miriquinho Batista - PT
Wandenkolk Gonçalves - PSDB
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC
Amazonas
Átila Lins - PSD
Carlos Souza - PSD
Francisco Praciano - PT
Henrique Oliveira - PR
Pauderney Avelino - DEM
Rebecca Garcia - PP
Sabino Castelo Branco - PTB
Silas Câmara - PSD
Rondônia

Ângelo Agnolin - PDT
César Halum - PSD
Eduardo Gomes - PSDB
Irajá Abreu - PSD
Júnior Coimbra - PMDB
Laurez Moreira - PSB
Lázaro Botelho - PP
Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM
Maranhão
Alberto Filho - PMDB
Carlos Brandão - PSDB
Cleber Verde - PRB
Costa Ferreira - PSC
Davi Alves Silva Júnior - PR
Domingos Dutra - PT
Edivaldo Holanda Junior - PTC
Francisco Escórcio - PMDB
Hélio Santos - PSD
Lourival Mendes - PTdoB
Nice Lobão - PSD
Pedro Novais - PMDB
Pinto Itamaraty - PSDB
Professor Setimo - PMDB
Sarney Filho - PV
Simplício Araújo - PPS
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 - PSD
Mário Feitoza - PMDB
Mauro Benevides - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PR
Piauí
Assis Carvalho - PT
Hugo Napoleão - PSD
Iracema Portella - PP
Jesus Rodrigues - PT
Júlio Cesar - PSD
Marcelo Castro - PMDB
Marllos Sampaio - PMDB
Nazareno Fonteles - PT
Osmar Júnior - PCdoB
Paes Landim - PTB

Anderson Ferreira - PR
Augusto Coutinho - DEM
Bruno Araújo - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PSC
Eduardo da Fonte - PP
Fernando Coelho Filho - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PR
João Paulo Lima - PT
Jorge Corte Real - PTB
José Augusto Maia - PTB
José Chaves - PTB
Luciana Santos - PCdoB
Mendonça Filho - DEM
Pastor Eurico - PSB
Paulo Rubem Santiago - PDT
Pedro Eugênio - PT
Raul Henry - PMDB
Roberto Teixeira - PP
Sergio Guerra - PSDB
Severino Ninho - PSB
Silvio Costa - PTB
Vilalba - PRB
Wolney Queiroz - PDT
Alagoas

Rio Grande do Norte
Fábio Faria - PSD
Fátima Bezerra - PT
Felipe Maia - DEM
Henrique Eduardo Alves - PMDB
João Maia - PR
Paulo Wagner - PV
Rogério Marinho - PSDB
Sandra Rosado - PSB
Paraíba
Armando Abílio - PTB
Benjamin Maranhão - PMDB
Damião Feliciano - PDT
Efraim Filho - DEM
Hugo Motta - PMDB
Leonardo Gadelha - PSC
Luiz Couto - PT
Manoel Junior - PMDB
Romero Rodrigues - PSDB
Ruy Carneiro - PSDB
Wellington Roberto - PR
Wilson Filho - PMDB
Pernambuco

Arthur Lira - PP
Celia Rocha - PTB
Givaldo Carimbão - PSB
João Lyra - PSD
Joaquim Beltrão - PMDB
Maurício Quintella Lessa - PR
Renan Filho - PMDB
Rosinha da Adefal - PTdoB
Rui Palmeira - PSDB
Sergipe
Almeida Lima - PPS
Andre Moura - PSC
Heleno Silva - PRB
Laercio Oliveira - PR
Márcio Macêdo - PT
Mendonça Prado - DEM
Rogério Carvalho - PT
Valadares Filho - PSB
Bahia
Acelino Popó - PRB
Alice Portugal - PCdoB
Amauri Teixeira - PT
Antonio Brito - PTB
Antonio Carlos Magalhães Neto - DEM
Antonio Imbassahy - PSDB
Arthur Oliveira Maia - PMDB
Claudio Cajado - DEM
Daniel Almeida - PCdoB

Edson Pimenta - PSD
Emiliano José - PT
Erivelton Santana - PSC
Fábio Souto - DEM
Félix Mendonça Júnior - PDT
Fernando Torres - PSD
Geraldo Simões - PT
Jânio Natal - PRP
João Carlos Bacelar - PR
José Carlos Araújo - PSD
José Nunes - PSD
José Rocha - PR
Joseph Bandeira - PT
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Lucio Vieira Lima - PMDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Argôlo - PP
Márcio Marinho - PRB
Marcos Medrado - PDT
Mário Negromonte - PP
Maurício Trindade - PR
Nelson Pellegrino - PT
Oziel Oliveira - PDT
Paulo Magalhães - PSD
Roberto Britto - PP
Sérgio Barradas Carneiro - PT
Sérgio Brito - PSD
Valmir Assunção - PT
Waldenor Pereira - PT
Minas Gerais
Ademir Camilo - PSD
Aelton Freitas - PR
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Roberto - PV
Aracely de Paula - PR
Bernardo Santana de Vasconcellos - PR
Bonifácio de Andrada - PSDB
Carlaile Pedrosa - PSDB
Diego Andrade - PSD
Dimas Fabiano - PP
Domingos Sávio - PSDB
Dr. Grilo - PSL
Eduardo Azeredo - PSDB
Eduardo Barbosa - PSDB
Eros Biondini - PTB
Fábio Ramalho - PV
Gabriel Guimarães - PT
George Hilton - PRB
Geraldo Thadeu - PSD
Gilmar Machado - PT
Jaime Martins - PR
Jairo Ataíde - DEM
Jô Moraes - PCdoB
João Bittar - DEM
João Magalhães - PMDB
José Humberto - PHS
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - DEM

Leonardo Monteiro - PT
Leonardo Quintão - PMDB
Lincoln Portela - PR
Luis Tibé - PTdoB
Luiz Fernando Faria - PP
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Marcos Montes - PSD
Marcus Pestana - PSDB
Mário de Oliveira - PSC
Mauro Lopes - PMDB
Miguel Corrêa - PT
Newton Cardoso - PMDB
Odair Cunha - PT
Padre João - PT
Paulo Abi-ackel - PSDB
Paulo Piau - PMDB
Reginaldo Lopes - PT
Renzo Braz - PP
Rodrigo de Castro - PSDB
Saraiva Felipe - PMDB
Toninho Pinheiro - PP
Vitor Penido - DEM
Walter Tosta - PSD
Weliton Prado - PT
Zé Silva - PDT
Espírito Santo
Audifax - PSB
Cesar Colnago - PSDB
Dr. Jorge Silva - PDT
Iriny Lopes - PT
Lauriete - PSC
Lelo Coimbra - PMDB
Manato - PDT
Paulo Foletto - PSB
Rose de Freitas - PMDB
Sueli Vidigal - PDT
Rio de Janeiro
Adrian - PMDB
Alessandro Molon - PT
Alexandre Santos - PMDB
Alfredo Sirkis - PV
Andreia Zito - PSDB
Anthony Garotinho - PR
Arolde de Oliveira - PSD
Aureo - PRTB
Benedita da Silva - PT
Brizola Neto - PDT
Chico Alencar - PSOL
Chico D'angelo - PT
Deley - PSC
Dr. Adilson Soares - PR
Dr. Aluizio - PV
Dr. Carlos Alberto - PMN
Dr. Paulo César - PSD
Edson Ezequiel - PMDB
Edson Santos - PT

Eduardo Cunha - PMDB
Felipe Bornier - PSD
Fernando Jordão - PMDB
Filipe Pereira - PSC
Francisco Floriano - PR
Glauber Braga - PSB
Hugo Leal - PSC
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
Jean Wyllys - PSOL
Leonardo Picciani - PMDB
Liliam Sá - PSD
Luiz Sérgio - PT
Marcelo Matos - PDT
Miro Teixeira - PDT
Neilton Mulim - PR
Nelson Bornier - PMDB
Otavio Leite - PSDB
Paulo Feijó - PR
Rodrigo Maia - DEM
Romário - PSB
Simão Sessim - PP
Stepan Nercessian - PPS
Vitor Paulo - PRB
Walney Rocha - PTB
Washington Reis - PMDB
Zoinho - PR
São Paulo
Abelardo Camarinha - PSB
Alberto Mourão - PSDB
Alexandre Leite - DEM
Aline Corrêa - PP
Antonio Bulhões - PRB
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Jardim - PPS
Beto Mansur - PP
Bruna Furlan - PSDB
Cândido Vaccarezza - PT
Carlinhos Almeida - PT
Carlos Sampaio - PSDB
Carlos Zarattini - PT
Delegado Protógenes - PCdoB
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Ubiali - PSB
Duarte Nogueira - PSDB
Edinho Araújo - PMDB
Eleuses Paiva - PSD
Eli Correa Filho - DEM
Emanuel Fernandes - PSDB
Gabriel Chalita - PMDB
Guilherme Campos - PSD
Guilherme Mussi - PSD
Ivan Valente - PSOL
Janete Rocha Pietá - PT
Jefferson Campos - PSD
Jilmar Tatto - PT

João Dado - PDT
João Paulo Cunha - PT
Jonas Donizette - PSB
Jorge Tadeu Mudalen - DEM
José de Filippi - PT
José Mentor - PT
Junji Abe - PSD
Keiko Ota - PSB
Luiz Fernando Machado - PSDB
Luiza Erundina - PSB
Mara Gabrilli - PSDB
Marcelo Aguiar - PSD
Milton Monti - PR
Missionário José Olimpio - PP
Nelson Marquezelli - PTB
Newton Lima - PT
Otoniel Lima - PRB
Pastor Marco Feliciano - PSC
Paulo Freire - PR
Paulo Maluf - PP
Paulo Pereira da Silva - PDT
Paulo Teixeira - PT
Penna - PV
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PSD
Ricardo Tripoli - PSDB
Roberto de Lucena - PV
Roberto Freire - PPS
Roberto Santiago - PSD
Salvador Zimbaldi - PDT
Tiririca - PR
Valdemar Costa Neto - PR
Vanderlei Macris - PSDB
Vanderlei Siraque - PT
Vaz de Lima - PSDB
Vicente Candido - PT
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDB
William Dib - PSDB
Mato Grosso
Cabo Juliano Rabelo - PSB
Carlos Bezerra - PMDB
Eliene Lima - PSD
Homero Pereira - PSD
Júlio Campos - DEM
Nilson Leitão - PSDB
Pedro Henry - PP
Wellington Fagundes - PR
Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS
Erika Kokay - PT
Izalci - PR
Jaqueline Roriz - PMN
Luiz Pitiman - PMDB
Policarpo - PT

Reguffe - PDT
Ronaldo Fonseca - PR
Goiás
Armando Vergílio - PSD
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Flávia Morais - PDT
Heuler Cruvinel - PSD
Íris de Araújo - PMDB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Magda Mofatto - PTB
Marina Santanna - PT
Pedro Chaves - PMDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - DEM
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PMDB
Valdivino de Oliveira - PSDB

Reinhold Stephanes - PSD
Rosane Ferreira - PV
Rubens Bueno - PPS
Sandro Alex - PPS
Takayama - PSC
Zeca Dirceu - PT
Santa Catarina

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

Carmen Zanotto - PPS
Celso Maldaner - PMDB
Décio Lima - PT
Edinho Bez - PMDB
Esperidião Amin - PP
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PSD
Jorginho Mello - PSDB
Luci Choinacki - PT
Marco Tebaldi - PSDB
Mauro Mariani - PMDB
Onofre Santo Agostini - PSD
Pedro Uczai - PT
Rogério Peninha Mendonça - PMDB
Ronaldo Benedet - PMDB
Valdir Colatto - PMDB
Rio Grande do Sul

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

Afonso Hamm - PP
Alceu Moreira - PMDB
Alexandre Roso - PSB
Assis Melo - PCdoB
Bohn Gass - PT
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Fernando Marroni - PT
Giovani Cherini - PDT
Henrique Fontana - PT
Jerônimo Goergen - PP
José Otávio Germano - PP
Jose Stédile - PSB
Luis Carlos Heinze - PP
Luiz Noé - PSB
Manuela D'ávila - PCdoB
Marco Maia - PT
Marcon - PT
Nelson Marchezan Junior - PSDB
Onyx Lorenzoni - DEM
Osmar Terra - PMDB
Paulo 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

1 vaga

1 vaga
PMN

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Lira Maia (DEM)
1º Vice-Presidente: Paulo Cesar Quartiero (DEM)
2º Vice-Presidente: Celso Maldaner (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Nunes (PSD)
Titulares

1 vaga

1 vaga

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 34
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415
Suplentes
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PT
7 vagas

7 vagas
PMDB

6 vagas

6 vagas
PSDB

5 vagas

Presidente: Gladson Cameli (PP)
1º Vice-Presidente: Carlos Souza (PSD)
2º Vice-Presidente: Raul Lima (PSD)
3º Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC)
Titulares

5 vagas
PP

3 vagas

PT
3 vagas

3 vagas
DEM

3 vagas

3 vagas

PR

2 vagas

PSB

2 vagas

PDT

2 vagas

Bloco PV, PPS

2 vagas

PTB

1 vaga

PSC

1 vaga

PCdoB

1 vaga
Bloco PV, PPS

1 vaga
1 vaga

PRB

1 vaga
PDT

1 vaga

1 vaga

2 vagas
PSB

2 vagas

1 vaga

2 vagas
PR

2 vagas

2 vagas

2 vagas
DEM

2 vagas

2 vagas

2 vagas
PP

3 vagas

2 vagas

3 vagas
PSDB

3 vagas

3 vagas

3 vagas
PMDB

3 vagas

3 vagas

Suplentes

1 vaga
PTB

1 vaga

1 vaga

2 vagas
PTB

PSC
1 vaga

1 vaga

2 vagas

2 vagas
PSC

PCdoB
1 vaga

2 vagas

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PCdoB

Secretário(a): Iara Araújo Alencar Aires
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

1 vaga

1 vaga
PRB

1 vaga
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

PMN
1 vaga

Presidente: Bruno Araújo (PSDB)
1º Vice-Presidente: Antonio Imbassahy (PSDB)
2º Vice-Presidente: Silas Câmara (PSD)
3º Vice-Presidente: Ruy Carneiro (PSDB)
Titulares

1 vaga

1 vaga
PTdoB

1 vaga

1 vaga

Suplentes
PT

7 vagas

7 vagas

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

PMDB
6 vagas

6 vagas
PSDB

4 vagas

4 vagas

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: João Paulo Cunha (PT)
1º Vice-Presidente: Arthur Oliveira Maia (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vicente Candido (PT)
3º Vice-Presidente: Cesar Colnago (PSDB)

PP
Titulares
3 vagas

Suplentes

3 vagas
PT
DEM
11 vagas

3 vagas

11 vagas

3 vagas
PMDB
PR
9 vagas

3 vagas

9 vagas

3 vagas
PSDB
PSB
6 vagas

3 vagas

6 vagas

3 vagas
PP
PDT
5 vagas

2 vagas

5 vagas

2 vagas
DEM
Bloco PV, PPS
5 vagas

5 vagas

PR

3 vagas

5 vagas

PSDB

5 vagas
PSB

3 vagas

2 vagas

4 vagas

PP

4 vagas
PDT

2 vagas

2 vagas

3 vagas

DEM

3 vagas
Bloco PV, PPS

2 vagas

2 vagas

3 vagas

PR

3 vagas
PTB

2 vagas

2 vagas

3 vagas

PSB

3 vagas
PSC

2 vagas

1 vaga

2 vagas

PDT

2 vagas
PCdoB

1 vaga

1 vaga

2 vagas

Bloco PV, PPS

2 vagas
PRB

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PTB

1 vaga
PMN

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PSC

1 vaga
PTdoB

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PCdoB

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala A, sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

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 DEFESA DO CONSUMIDOR
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Wolney Queiroz (PDT)
Titulares

Suplentes

Presidente: João Maia (PR)
1º Vice-Presidente: Felipe Bornier (PSD)
2º Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB)
3º Vice-Presidente: Romero Rodrigues (PSDB)

PT
Titulares
4 vagas

Suplentes

4 vagas
PT
PMDB

3 vagas

PT

3 vagas
PMDB

3 vagas

3 vagas

PMDB

3 vagas
PSDB

3 vagas

3 vagas

2 vagas

PSDB

2 vagas
PP

3 vagas

2 vagas

1 vaga

PP

1 vaga
DEM

2 vagas

1 vaga

1 vaga

DEM

1 vaga
PR

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PR

1 vaga
PSB

1 vaga

1 vaga

2 vagas

PSB

2 vagas
PDT

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PDT

1 vaga
Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Bloco PV, PPS

1 vaga
PTB

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PTB

1 vaga
PSC

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PRTB

1 vaga
PHS

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PRP

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

PSL
1 vaga

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Manoel Junior (PMDB)
1º Vice-Presidente: Roberto Britto (PP)
2º Vice-Presidente: José de Filippi (PT)
3º Vice-Presidente: Leopoldo Meyer (PSB)
Titulares

1 vaga

1 vaga

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

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Suplentes

Presidente: Manuela D'ávila (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT)

2º Vice-Presidente: Arnaldo Jordy (PPS)
3º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD)
Titulares

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Suplentes

PT
3 vagas

Presidente: Fátima Bezerra (PT)
1º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
2º Vice-Presidente: Artur Bruno (PT)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)

3 vagas
Titulares

PMDB
3 vagas

PT

3 vagas
5 vagas

PSDB
2 vagas

5 vagas

PP

3 vagas

DEM

3 vagas

PR

3 vagas

PSB

3 vagas

PDT

2 vagas

Bloco PV, PPS

2 vagas

PTB

2 vagas

PSOL

1 vaga

PRP

1 vaga
PSC

1 vaga
1 vaga

PTC
1 vaga

2 vagas
PTB

1 vaga

1 vaga

2 vagas
Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga

2 vagas
PDT

1 vaga

1 vaga

3 vagas
PSB

1 vaga

1 vaga

3 vagas
PR

1 vaga

1 vaga

3 vagas
DEM

1 vaga

1 vaga

3 vagas
PP

1 vaga

1 vaga

5 vagas
PSDB

1 vaga

1 vaga

5 vagas
PMDB

2 vagas

1 vaga

Suplentes

1 vaga
PCdoB

1 vaga
1 vaga

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

1 vaga
PRB

1 vaga

1 vaga

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

PRB
1 vaga

Presidente: Cláudio Puty (PT)
1º Vice-Presidente: Júnior Coimbra (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Suplentes

PT
6 vagas

6 vagas

Presidente: Filipe Pereira (PSC)
1º Vice-Presidente: Nilson Leitão (PSDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Boeira (PSD)
3º Vice-Presidente:
Titulares

PMDB
5 vagas
PSDB

3 vagas

PP

3 vagas

DEM

2 vagas

PR

2 vagas

PSB

2 vagas

PDT

2 vagas

Bloco PV, PPS

1 vaga

PTB

1 vaga

PSC

1 vaga

1 vaga
PTB

1 vaga
PCdoB

1 vaga
Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PDT

2 vagas

1 vaga

2 vagas
PSB

2 vagas

2 vagas

2 vagas
PR

2 vagas

2 vagas

2 vagas
DEM

3 vagas

2 vagas

2 vagas
PP

3 vagas

3 vagas

3 vagas
PSDB

3 vagas

3 vagas

3 vagas
PMDB

3 vagas

3 vagas

Suplentes
PT

5 vagas

3 vagas

1 vaga

Secretário(a): Marcelle R. Campello Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Titulares

1 vaga

1 vaga

1 vaga

PSC

1 vaga

1 vaga

PSC

1 vaga
PCdoB

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PCdoB

1 vaga
1 vaga

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

1 vaga

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

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Vitor Paulo (PRB)
1º Vice-Presidente: Edivaldo Holanda Junior (PTC)
2º Vice-Presidente: Dr. Grilo (PSL)
3º Vice-Presidente: Jânio Natal (PRP)
Titulares

Suplentes

Presidente: Giovani Cherini (PDT)
1º Vice-Presidente: Oziel Oliveira (PDT)
2º Vice-Presidente: Claudio Cajado (DEM)
3º Vice-Presidente: Penna (PV)

PT
Titulares
3 vagas

Suplentes

3 vagas
PT
PMDB
3 vagas

3 vagas

3 vagas

3 vagas
PMDB
PSDB
3 vagas

2 vagas

3 vagas

2 vagas
PSDB
PP
2 vagas

2 vagas

2 vagas

2 vagas
PP
DEM
1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
DEM
PR
1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PR

PSB
1 vaga
1 vaga

1 vaga

1 vaga
PSB
PDT
1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PDT
Bloco PV, PPS
1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
Bloco PV, PPS
PTB

1 vaga

PDT

1 vaga
PTB

1 vaga

1 vaga
Bloco PV, PPS

1 vaga
PSC

1 vaga

2 vagas

PSOL

1 vaga

PRTB

1 vaga
PSC

1 vaga

1 vaga

2 vagas
PTB

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PCdoB

1 vaga
1 vaga

Secretário(a): Ana Katia Martins Bertholdo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 142
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

PRB
1 vaga

Presidente: Luiz Fernando Faria (PP)
1º Vice-Presidente: Wladimir Costa (PMDB)
2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (DEM)
3º Vice-Presidente: Simão Sessim (PP)
Suplentes
PT
5 vagas

1 vaga

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

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Titulares

1 vaga

5 vagas

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL
Presidente: Carlos Alberto Leréia (PSDB)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (DEM)
2º Vice-Presidente: Eduardo Azeredo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Vitor Paulo (PRB)

PMDB
Titulares
5 vagas

Suplentes

5 vagas
PT
PSDB
6 vagas

3 vagas

6 vagas

3 vagas
PMDB
PP
4 vagas

3 vagas

4 vagas

3 vagas
PSDB
DEM
3 vagas

3 vagas

3 vagas

3 vagas
PP
PR
3 vagas

2 vagas

3 vagas

2 vagas
DEM
PSB
2 vagas

2 vagas

2 vagas

2 vagas

PSDB

PR
2 vagas

2 vagas

Nelson Marchezan Junior
PDT

PSB
2 vagas

2 vagas

Félix Mendonça Júnior

PDT
2 vagas

2 vagas
Bloco PV, PPS

1 vaga

Secretário(a): EUGÊNIA Kimie Suda Camacho Pestana
Local: Anexo II, CEDI, 1º Piso
Telefones: (61) 3216-5631
FAX: (61) 3216-5605

1 vaga
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

PTB
1 vaga

1 vaga
PSC

1 vaga

1 vaga

Titulares

PCdoB
1 vaga

Presidente: Mendonça Prado (DEM)
1º Vice-Presidente: Fernando Francischini (PSDB)
2º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
3º Vice-Presidente: José Augusto Maia (PTB)

PT

1 vaga
3 vagas

PMN
1 vaga

3 vagas
PMDB

1 vaga
3 vagas

PTdoB
1 vaga

Suplentes

3 vagas
PSDB

1 vaga
2 vagas

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

2 vagas
PP

2 vagas

2 vagas
DEM

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

Fabio Trad

PR
1 vaga

1 vaga
PSB
1 vaga
PDT

1 vaga
Suplentes

PMDB

1 vaga

1 vaga

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

1 vaga

1 vaga
Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga

PTB
1 vaga

2 vagas
PTB

1 vaga
PSC

1 vaga

1 vaga

PCdoB

1 vaga
PSC

1 vaga

1 vaga

2 vagas

1 vaga

1 vaga
PCdoB

1 vaga
1 vaga

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

PRB
1 vaga

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Saraiva Felipe (PMDB)
1º Vice-Presidente: Padre João (PT)
2º Vice-Presidente: Dr. Paulo César (PSD)
3º Vice-Presidente: Amauri Teixeira (PT)
Titulares

Suplentes
PT

6 vagas

1 vaga

6 vagas

1 vaga

Secretário(a): Lin Israel Costa dos Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Silvio Costa (PTB)
1º Vice-Presidente: Eros Biondini (PTB)
2º Vice-Presidente: Sabino Castelo Branco (PTB)
3º Vice-Presidente: Augusto Coutinho (DEM)

PMDB
Titulares
5 vagas

Suplentes

5 vagas
PT
PSDB
4 vagas

3 vagas

4 vagas

3 vagas
PMDB
PP
4 vagas

3 vagas

4 vagas

3 vagas
PSDB
DEM
3 vagas

3 vagas

3 vagas

3 vagas
PP
PR
2 vagas

3 vagas

3 vagas

2 vagas
DEM

PSB
2 vagas
2 vagas

2 vagas

2 vagas
PR

PDT
2 vagas
2 vagas

2 vagas

2 vagas
PSB
Bloco PV, PPS

2 vagas

PR

2 vagas
PDT

1 vaga

1 vaga
PSB

1 vaga
Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga

PTB

1 vaga

PSC

1 vaga

PCdoB

1 vaga

PRB

1 vaga
PSC

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PTB

1 vaga

1 vaga

1 vaga
Bloco PV, PPS

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PDT

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga
PCdoB

1 vaga
1 vaga

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

1 vaga

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

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Jonas Donizette (PSB)
1º Vice-Presidente: Romário (PSB)
2º Vice-Presidente: Valadares Filho (PSB)
3º Vice-Presidente: Renan Filho (PMDB)
Titulares

Suplentes
PT

3 vagas

Titulares

3 vagas

5 vagas

PSDB

4 vagas

PP

4 vagas
PSDB

2 vagas

2 vagas

5 vagas
PMDB

3 vagas

2 vagas

Suplentes
PT

3 vagas
PMDB

3 vagas

3 vagas
PP

2 vagas
DEM

2 vagas

Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
1º Vice-Presidente: Washington Reis (PMDB)
2º Vice-Presidente: Lázaro Botelho (PP)
3º Vice-Presidente: Hugo Leal (PSC)

3 vagas
2 vagas

3 vagas
DEM

3 vagas

3 vagas

Titulares

Suplentes
PT

PR
2 vagas

2 vagas
PSB

2 vagas

Jesus Rodrigues

Bohn Gass
2 vagas

PDT
1 vaga

Assis do Couto

Marcon

Gabriel Guimarães

Rogério Carvalho

Pedro Uczai

1 vaga
PMDB

1 vaga
Bloco PV, PPS

1 vaga

Alceu Moreira
1 vaga

PTB
1 vaga

Antônio Andrade
Leandro Vilela

1 vaga
PSC

1 vaga

4 vagas

Valdir Colatto vaga do DEM
1 vaga
PSDB

1 vaga
PCdoB

1 vaga

Reinaldo Azambuja
1 vaga

PTdoB
1 vaga

Alfredo Kaefer

Wandenkolk Gonçalves

Domingos Sávio

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Luiz Nishimori
PP

1 vaga
PSOL

1 vaga

Luis Carlos Heinze
1 vaga

Dilceu Sperafico

Roberto Balestra

Jerônimo Goergen

PHS
1 vaga

DEM
1 vaga

Abelardo Lupion

2 vagas

(Dep. do PMDB 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

PR
Bernardo Santana de Vasconcellos

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

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

PSB
Domingos Neto

Dr. Ubiali

Laurez Moreira

Luiz Noé
PDT

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

Giovani Cherini
Bloco PV, PPS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga

Nilda Gondim (Licenciado)

1 vaga
PSDB

PTB
Josué Bengtson

Celia Rocha
PSC

Fernando Francischini

Bruno Araújo

Vanderlei Macris

Costa Ferreira

Nelson Padovani

João Campos

Vaz de Lima

1 vaga
PP

PCdoB
1 vaga

1 vaga
PRB

1 vaga

Aline Corrêa

Afonso Hamm

Toninho Pinheiro

José Linhares
DEM

1 vaga
PSL

Mandetta

1 vaga

1 vaga

Efraim Filho

Professora Dorinha Seabra Rezende

1 vaga

PR
Secretário(a): Heloísa Maria Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

Jaime Martins vaga do PDT

Paulo Freire

Vinicius Gurgel vaga do PRTB

Ronaldo Fonseca

(Dep. do PTC ocupa a vaga)
COMISSÃO ESPECIAL PARA EFETUAR ESTUDO SOBRE AS
CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO CONSUMO ABUSIVO DE
ÁLCOOL ENTRE CIDADÃOS BRASILEIROS E,
ESPECIALMENTE, AS RAZÕES QUE DETERMINAM O
AUMENTO EXPONENCIAL DO CONSUMO DESSA
SUBSTÂNCIA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS.
Presidente: Geraldo Resende (PMDB)
1º Vice-Presidente: Jesus Rodrigues (PT)
2º Vice-Presidente: Mandetta (DEM)
3º Vice-Presidente: Aline Corrêa (PP)
Relator: Vanderlei Macris (PSDB)
Titulares

1 vaga
PSB
Givaldo Carimbão

Dr. Ubiali

Pastor Eurico

Keiko Ota
PDT

Sueli Vidigal

Bloco PV, PPS

Suplentes
Dr. Aluizio

PT
Jesus Rodrigues

(Dep. do PR ocupa a vaga)

PTB

Domingos Dutra

Paulo Pimenta

Emiliano José

Reginaldo Lopes

José Augusto Maia

1 vaga

1 vaga
PSC

Henrique Fontana

1 vaga

Carmen Zanotto

Erivelton Santana vaga do PMDB

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Pastor Marco Feliciano

PMDB
Geraldo Resende
Leandro Vilela
Marllos Sampaio

PCdoB

Alberto Filho
Darcísio Perondi
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

João Ananias

Chico Lopes
PRTB

Aureo

(Dep. do PR ocupa a vaga)

Vilson Covatti

Roberto Teixeira
DEM

Secretário(a): Heloísa Maria Diniz
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6201
FAX: (61) 3216-6225

Alexandre Leite

2 vagas

Mendonça Prado
PR

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR A
APLICAÇÃO DAS SEGUINTES LEIS DE ANISTIA: LEI Nº
8878/1994, QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
ANISTIA"; LEI Nº 10.790/2003, QUE "CONCEDE ANISTIA A
DIRIGENTES OU REPRESENTANTES SINDICAIS E
TRABALHADORES PUNIDOS POR PARTICIPAÇÃO EM
MOVIMENTO REIVINDICATÓRIO"; LEI Nº 11.282/2006, QUE
"ANISTIA OS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT PUNIDOS EM RAZÃO
DA PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA"; E LEI Nº
10.559/2002, QUE "REGULAMENTA O ARTIGO 8º DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

2 vagas

Zoinho
PSB
Mauro Nazif

2 vagas

Sandra Rosado
PDT
Paulo Pereira da Silva

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

Gorete Pereira

Giovani Cherini
Bloco PV, PPS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PTB

Suplentes
Arnaldo Faria de Sá

PT
Carlinhos Almeida

Edson Santos

Luiz Couto

Filipe Pereira

Fátima Bezerra

Chico Lopes

Edinho Bez

Marinha Raupp

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Andreia Zito

Cleber Verde
PHS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga

Secretário(a): Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
FAX: (61) 3216-6225

PSDB
3 vagas

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

Otavio Leite
Vanderlei Macris
PP
Sandes Júnior

Jhonatan de Jesus

Mauro Benevides

Marllos Sampaio

Daniel Almeida
PRB

PMDB
Fátima Pelaes

1 vaga
PCdoB

Erika Kokay

Policarpo

1 vaga
PSC

Devanir Ribeiro

Luiz Alberto

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira

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

Titulares

Suplentes
PT

José Guimarães

Luiz Alberto

Ricardo Berzoini

Sibá Machado

Alessandro Molon

Rubens Otoni

Reginaldo Lopes

Waldenor Pereira

Taumaturgo Lima
Vicente Candido
PMDB

PMDB
Gabriel Chalita

Alceu Moreira

Danilo Forte

Hugo Motta

Edinho Araújo

Eduardo Cunha

PSDB

Mauro Benevides

Luiz Fernando Machado
PSB
Domingos Neto

Íris de Araújo

Newton Cardoso

Marcelo Castro

Professor Setimo

Raul Henry

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

1 vaga

DEM
PSDB
Professora Dorinha Seabra Rezende
Antonio Carlos Mendes Thame

Alfredo Kaefer

PCdoB
Eduardo Azeredo

Bonifácio de Andrada

Manuela D'ávila
Marcus Pestana

Marcio Bittar

PSOL
William Dib

Romero Rodrigues

Jean Wyllys
PP
Secretário(a): Érika
Local: CEFOR
Telefones: Ramal 67620

Esperidião Amin

Jerônimo Goergen

José Otávio Germano

Márcio Reinaldo Moreira

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

1 vaga
DEM

Augusto Coutinho

Felipe Maia

Mendonça Filho

Ronaldo Caiado

Onyx Lorenzoni
PR

Jaime Martins
Bohn Gass

Henrique Fontana

Fernando Ferro

João Paulo Lima

Luci Choinacki

Mandetta

Pauderney Avelino

Suplentes
PT

Erika Kokay

Simão Sessim

Efraim Filho

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

Roberto Balestra

Maurício Quintella Lessa

Luciano Castro

(Dep. do PSD ocupa a
vaga)

Vicente Arruda

1 vaga

PSB
Cabo Juliano Rabelo

Pastor Eurico

Luiza Erundina

Valadares Filho
(Dep. do PSD ocupa a
vaga)

Ribamar Alves (Licenciado)
PDT
Miro Teixeira

Félix Mendonça Júnior

Reguffe

Sueli Vidigal

ESCALONADOS, NÃO PODENDO A DIFERENÇA ENTRE UM
E OUTRO SER SUPERIOR A DEZ POR CENTRO OU
INFERIOR A CINCO POR CENTO, NEM EXCEDER A
NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR
CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL FIXADO PARA OS
MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
OBEDECIDO, EM QUALQUER CASO, O DISPOSTO NOS
ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º"
Presidente: José Mentor (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mauro Benevides (PMDB)
Titulares

Bloco PV, PPS
Alfredo Sirkis

PT

Roberto Freire

Almeida Lima vaga do PMDB

Rosane Ferreira

Suplentes

Amauri Teixeira

Luiz Couto

Décio Lima

Sandro Alex

José Mentor

PTB
Antonio Brito

Arnaldo Faria de Sá

Walney Rocha

Policarpo

Sérgio Barradas Carneiro

Vicente Candido
PMDB

Paes Landim
Manoel Junior

PSC
Carlos Eduardo Cadoca

Edmar Arruda

Marçal Filho

Mauro Benevides

Nelson Bornier

Osmar Serraglio

PCdoB
Daniel Almeida

Nelson Pellegrino

Delegado Protógenes

Wilson Filho

Vitor Paulo

Bonifácio de Andrada

Andreia Zito

Otavio Leite

PTdoB
Lourival Mendes

1 vaga
PSDB

PRB
George Hilton

Rogério Peninha Mendonça

1 vaga

Romero Rodrigues

Reinaldo Azambuja

1 vaga
PP

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

Dilceu Sperafico

Roberto Balestra

Jerônimo Goergen

Vilson Covatti
DEM

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 443-A, DE
2009, DO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA, ESTABELECENDO
QUE "O SUBSÍDIO DO GRAU OU NÍVEL MÁXIMO DAS
CARREIRAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DAS
PROCURADORIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
CORRESPONDERÁ A NOVENTA INTEIROS E VINTE E CINCO
CENTÉSIMOS POR CENTO DO SUBSÍDIO MENSAL, FIXADO
PARA OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E
OS SUBSÍDIOS DOS DEMAIS INTEGRANTES DAS
RESPECTIVAS CATEGORIAS DA ESTRUTURA DA
ADVOCACIA PÚBLICA SERÃO FIXADOS EM LEI E

Davi Alcolumbre

Mendonça Prado

Eli Correa Filho

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR

Gorete Pereira

Bernardo Santana de
Vasconcellos

(Dep. do PTdoB ocupa a
vaga)

Lincoln Portela

Erika Kokay

José Mentor

Padre João

2 vagas

PSB
Policarpo
Cabo Juliano Rabelo

Mauro Nazif
PMDB

Valadares Filho

1 vaga
Leandro Vilela

Carlos Bezerra

PDT
Luiz Pitiman
Vieira da Cunha

Francisco Escórcio

João Dado
Pedro Chaves

Geraldo Resende

Professor Setimo

Leonardo Quintão

Bloco PV, PPS
1 vaga

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

Arnaldo Faria de Sá

3 vagas

Antonio Brito
Luiz Fernando Machado
PSC
1 vaga

Antônia Lúcia

1 vaga
PP
PCdoB

Jô Moraes

Sandes Júnior

Márcio Reinaldo Moreira

Vilson Covatti

Roberto Teixeira

Chico Lopes
PRB
DEM

Cleber Verde

1 vaga
Augusto Coutinho

2 vagas

PHS
João Bittar
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

1 vaga
PR
Izalci

Secretário(a): Leila Machado Campos
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

Ronaldo Fonseca

Cabo Juliano Rabelo

2 vagas

Jose Stédile
PDT
Vieira da Cunha

1 vaga
Bloco PV, PPS

Presidente:
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Izalci (PR)
3º Vice-Presidente: Leandro Vilela (PMDB)

1 vaga

1 vaga
PTB

Suplentes
PT

Artur Bruno

1 vaga
PSB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 445-A, DE
2009, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA OS ARTS. 21,
22 E 48 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA TRANSFERIR
DA UNIÃO PARA O DISTRITO FEDERAL AS ATRIBUIÇÕES
DE ORGANIZAR E MANTER A DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL"

Titulares

Laercio Oliveira

Arnaldo Faria de Sá

Nilton Capixaba
PSC

Alessandro Molon

Erivelton Santana

Costa Ferreira
PCdoB

Pinto Itamaraty

Nelson Marchezan Junior

Reinaldo Azambuja

Jô Moraes

1 vaga
PP

1 vaga
PRB

Roberto Balestra

Cleber Verde

1 vaga

Cida Borghetti

Simão Sessim

Iracema Portella

PRP

DEM

1 vaga

1 vaga

Onyx Lorenzoni

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Secretário(a): Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6
FAX: (61) 3216-6225

PR
Gorete Pereira

Henrique Oliveira

Maurício Trindade
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 478-A, DE
2010, DO SR. CARLOS BEZERRA, QUE "REVOGA O
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA ESTABELECER A IGUALDADE DE
DIREITOS TRABALHISTAS ENTRE OS EMPREGADOS
DOMÉSTICOS E OS DEMAIS TRABALHADORES URBANOS E
RURAIS"
Presidente: Marçal Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Benedita da Silva (PT)
Titulares

PSB
Sandra Rosado

PDT
Flávia Morais

Roberto de Lucena

Amauri Teixeira

Biffi

Carlos Zarattini

PTB

Miriquinho Batista

Pastor Marco Feliciano

Jô Moraes

1 vaga
PRB

Fabio Trad

Vitor Paulo

2 vagas

PSDB
Domingos Sávio

Cleber Verde
PTdoB

Fátima Pelaes

Nilda Gondim (Licenciado)

João Campos

Andre Moura
PCdoB

PMDB

Marçal Filho

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Luiz Couto

Carlos Bezerra

1 vaga

Ronaldo Nogueira

Benedita da Silva

Adrian

Paulo Pereira da Silva
Bloco PV, PPS

PT

Luiz Alberto

2 vagas

1 vaga

Suplentes

Luci Choinacki

Laercio Oliveira

Lourival Mendes

(Dep. do PSL ocupa a vaga)

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

PSB
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1610, DE 1996, DO SENADO
FEDERAL, QUE "DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO E O
APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM TERRAS
INDÍGENAS, DE QUE TRATAM OS ARTS. 176, PARÁGRAFO
PRIMEIRO, E 231, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

Mauro Nazif

Penna

Nilton Capixaba

João Paulo Lima

Taumaturgo Lima

Filipe Pereira

Perpétua Almeida

Eduardo Cunha

Edio Lopes

Marinha Raupp
Valdir Colatto
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSDB

Berinho Bantim

Bruno Araújo

Marcio Bittar

Reinaldo Azambuja

Nilson Leitão

Rodrigo de Castro
PP

Carlos Magno

Cleber Verde

1 vaga
PSOL

Chico Alencar

1 vaga

Secretário(a): José Mário
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6209
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2330, DE 2011, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS RELATIVAS
À COPA DAS CONFEDERAÇÕES FIFA DE 2013 E À COPA DO
MUNDO FIFA DE 2014, QUE SERÃO REALIZADAS NO
BRASIL"

José Otávio Germano

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Simão Sessim
DEM

Davi Alcolumbre

2 vagas

Presidente: Renan Filho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Edio Lopes (PMDB)
2º Vice-Presidente: Rui Palmeira (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Rocha (PR)
Relator: Vicente Candido (PT)
Titulares

Paulo Cesar Quartiero

Bernardo Santana de Vasconcellos

Suplentes
PT

PR

Luciano Castro

1 vaga
PRB

Asdrubal Bentes

Teresa Surita

Mário de Oliveira
PCdoB

PMDB

Natan Donadon

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSC

Nazareno Fonteles

Valmir Assunção

Arnaldo Jordy
PTB

Amauri Teixeira

Padre Ton

Oziel Oliveira
Bloco PV, PPS

PT

Miriquinho Batista

1 vaga
PDT

Suplentes

Fernando Ferro

Laurez Moreira

Giovanni Queiroz

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

Janete Capiberibe

Laercio Oliveira
1 vaga

José Guimarães

Artur Bruno

Vicente Candido

Dr. Rosinha

Waldenor Pereira

PCdoB

Emiliano José

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Gilmar Machado

Jô Moraes

Delegado Protógenes
PRB

PMDB
Alceu Moreira

Edinho Bez

Edio Lopes

Acelino Popó
PTdoB

João Arruda

Renan Filho

Leonardo Picciani

1 vaga

Otoniel Lima

Luis Tibé

Rosinha da Adefal

Wilson Filho
PSDB

Carlaile Pedrosa

Cesar Colnago

Otavio Leite

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6203
FAX: (61) 3216-6225

Rogério Marinho

Rui Palmeira

Romero Rodrigues
PP

Afonso Hamm

Beto Mansur

Simão Sessim

Renzo Braz
DEM

Fábio Souto

Augusto Coutinho

Rodrigo Maia

Jairo Ataíde
PR

José Rocha

Lincoln Portela

Maurício Quintella Lessa

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6025, DE 2005, AO PROJETO DE LEI
Nº 8046, DE 2010, AMBOS DO SENADO FEDERAL, E
OUTROS, QUE TRATAM DO "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL"
(REVOGAM A LEI Nº 5.869, DE 1973)
Presidente: Fabio Trad (PMDB)
1º Vice-Presidente: Miro Teixeira (PDT)
2º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PR)
3º Vice-Presidente:
Relator-Geral: Sérgio Barradas Carneiro (PT)
Relator-Parcial: Hugo Leal (PSC)
Relator-Parcial: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Relator-Parcial: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Relator-Parcial: Efraim Filho (DEM)
Relator-Parcial: Jerônimo Goergen (PP)
Titulares

(Dep. do PMN ocupa a vaga)
PSB

Jonas Donizette

Leopoldo Meyer
PDT

André Figueiredo

PT
Gabriel Guimarães

Jose Stédile

Romário

Odair Cunha

Ricardo Berzoini

Padre João

Sérgio Barradas Carneiro

Bloco PV, PPS

Vicente Candido
PMDB

Arthur Oliveira Maia
Sarney Filho

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Francisco Praciano

José Mentor

Marcelo Matos

Carmen Zanotto

Suplentes

Benjamin Maranhão

Eduardo Cunha

Danilo Forte

Fabio Trad
Ronaldo Nogueira

Eliseu Padilha

Marçal Filho

Júnior Coimbra

PSC
Deley

Sandro Mabel vaga do PR
Andre Moura

PSDB

Bonifácio de Andrada

Alfredo Kaefer

Luiz Carlos

Nelson Marchezan Junior

Rui Palmeira

Paulo Abi-ackel
PP

Esperidião Amin

Roberto Teixeira

Jerônimo Goergen

Vilson Covatti
DEM

Efraim Filho

Augusto Coutinho

Felipe Maia

Mendonça Filho
PR

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

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

PT

Francisco Praciano

Erika Kokay

Gabriel Guimarães

Luiz Couto

Edson Silva

Severino Ninho

Gonzaga Patriota
PDT
Sebastião Bala Rocha
Bloco PV, PPS

PMDB
Alberto Filho

PSDB
Carlos Sampaio

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Cesar Colnago

Fernando Francischini

João Campos

Luiz Fernando Machado
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

PCdoB

1 vaga
PP

Renato Molling
(Dep. do PSL ocupa a vaga)

Roberto Teixeira

Vilson Covatti

PRB
Márcio Marinho

3 vagas

Osmar Serraglio

PTB

Hugo Leal

Marçal Filho

João Arruda

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Paes Landim

1 vaga

Eliseu Padilha

Miro Teixeira

Sarney Filho

Alessandro Molon

Henrique Fontana

Cabo Juliano Rabelo

Delegado Protógenes

Suplentes

Carlos Zarattini

Ronaldo Fonseca
Vicente Arruda

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

Sandes Júnior
DEM

Antonio Bulhões
PHS

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Secretário(a): Cláudia Maria Borges Matias
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6235
FAX: (61) 3216-6225

Mendonça Filho

Alexandre Leite

Onyx Lorenzoni

1 vaga

José Humberto

PR
Laercio Oliveira
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga

PSB
Audifax

Luci Choinacki

Zeca Dirceu
PMDB

2 vagas
Giroto vaga do PR

Leopoldo Meyer
PDT
André Figueiredo

Hermes Parcianello
Giovani Cherini

Paulo Rubem Santiago vaga do PR
Bloco PV, PPS
Dr. Aluizio

Valdir Colatto
3 vagas

Osmar Serraglio
(Dep. do PSD ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB

1 vaga
PTB

Arnaldo Faria de Sá

Alfredo Kaefer
1 vaga

PSC
Edmar Arruda

3 vagas

Fernando Francischini
Luiz Nishimori
PP

Andre Moura
PCdoB

Delegado Protógenes

1 vaga

Dilceu Sperafico

Cida Borghetti

Lázaro Botelho

Sandes Júnior

PRB
Cleber Verde

DEM
1 vaga

PTC
Edivaldo Holanda Junior

Luiz Carlos Setim

2 vagas

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR

1 vaga
Giacobo

Secretário(a): Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6
FAX: (61) 3216-6225

2 vagas

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB
Leopoldo Meyer

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

Beto Faro
Biffi

PDT
Giovani Cherini
Bloco PV, PPS
Rubens Bueno

Suplentes
PT

Assis do Couto

1 vaga

Oziel Oliveira

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

2 vagas

Rosane Ferreira
PTB

Alex Canziani
Andre Vargas
Marcon
Pedro Uczai

Ronaldo Nogueira
PSC

Nelson Padovani

Edmar Arruda

PCdoB

Rogério Marinho

Evandro Milhomen

1 vaga
PP

1 vaga
PRB

Esperidião Amin

1 vaga

1 vaga

Cida Borghetti

José Linhares

Iracema Portella
DEM

PRTB
1 vaga

1 vaga

Luiz Carlos Setim

Efraim Filho

Professora Dorinha Seabra Rezende
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6212
FAX: (61) 3216-6225

PR
Izalci

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Paulo Freire
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7420, DE 2006, DA SRA.
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, QUE "DISPÕE SOBRE A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A
RESPONSABILIDADE DOS GESTORES PÚBLICOS NA SUA
PROMOÇÃO"
Presidente: Newton Lima (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM)
3º Vice-Presidente: Jorginho Mello (PSDB)
Titulares

Suplentes

(Dep. do PHS ocupa a vaga)
PSB

Audifax

2 vagas

Dr. Ubiali
PDT
Paulo Rubem Santiago

1 vaga
Bloco PV, PPS

Stepan Nercessian

PT
Fátima Bezerra

vaga do PTC

vaga do PMDB

Alex Canziani

Artur Bruno

Leonardo Monteiro

Dalva Figueiredo

Newton Lima

Fernando Ferro vaga do PR

Waldenor Pereira

Lelo Coimbra

Joaquim Beltrão

Renan Filho

Raul Henry

PCdoB
Alice Portugal

Jandira Feghali
PRB
1 vaga
PTC

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Edivaldo Holanda Junior

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Teresa Surita

1 vaga
PSDB

Jorginho Mello

Andre Moura

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Gabriel Chalita

Eduardo Barbosa

Costa Ferreira

Miriquinho Batista
PMDB

1 vaga
PSC

Emiliano José

Sibá Machado vaga do PRB

1 vaga
PTB

Angelo Vanhoni

João Paulo Lima

João Bittar

Secretário(a): Raquel Andrade de Figueiredo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6240
FAX: (61) 3216-6225

Mara Gabrilli
Nelson Marchezan Junior

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 7495, DE 2006, DO SENADO

FEDERAL, QUE "REGULAMENTA OS §§ 4º E 5º DO ART. 198
DA CONSTITUIÇÃO, DISPÕE SOBRE O APROVEITAMENTO
DE PESSOAL AMPARADO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, DE 14 DE
FEVEREIRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (CRIA
5.365 EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS
ENDEMIAS, NO ÂMBITO DO QUADRO SUPLEMENTAR DE
COMBATE ÀS ENDEMIAS DA FUNASA)

(Dep. do PT ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PSB

Cabo Juliano Rabelo

Ângelo Agnolin vaga do PT

Bloco PV, PPS
Alessandro Molon

Carmen Zanotto

Chico D'angelo

Ronaldo Nogueira

Miriquinho Batista

Carlos Eduardo Cadoca

Jô Moraes

PMDB

André Zacharow

Osmar Terra

1 vaga

(Dep. do PT ocupa a vaga)
PSDB

João Campos

Andreia Zito

Raimundo Gomes de Matos

Antonio Imbassahy

Romero Rodrigues

Vaz de Lima
PP

Aline Corrêa

José Linhares

Roberto Britto

Toninho Pinheiro

1 vaga
PRP

Leandro Vilela

Pedro Chaves

Alice Portugal
PRB

Alberto Filho

Geraldo Resende

Andre Moura
PCdoB

Vicentinho

Benjamin Maranhão

Arnaldo Faria de Sá
PSC

Fátima Bezerra vaga do PR

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Rosane Ferreira
PTB

Amauri Teixeira vaga do PMDB

Padre Ton

Dr. Jorge Silva

Flávia Morais

PT

Josias Gomes

Ribamar Alves (Licenciado)
PDT

Suplentes

Domingos Dutra

Domingos Neto

Mauro Nazif

Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Relator: Domingos Dutra (PT)
Titulares

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Jânio Natal

1 vaga

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
AO PROJETO DE LEI Nº 7672, DE 2010, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO
DE 1990, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE, PARA ESTABELECER O DIREITO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SEREM EDUCADOS E
CUIDADOS SEM O USO DE CASTIGOS CORPORAIS OU DE
TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE"

DEM
Efraim Filho

Fábio Souto

Mendonça Prado

Mandetta
PR

Presidente: Erika Kokay (PT)
1º Vice-Presidente: Liliam Sá (PSD)
2º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3º Vice-Presidente: Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM)
Relator: Teresa Surita (PMDB)

Titulares

PTB

Suplentes
PT

Josué Bengtson

Alessandro Molon

PSC

Emiliano José

Erika Kokay

Fátima Bezerra

Luiz Couto

Pastor Marco Feliciano

1 vaga

Alice Portugal

PMDB
Fátima Pelaes

1 vaga
PCdoB

Marina Santanna

Reginaldo Lopes

Celia Rocha

1 vaga
PRB

Gastão Vieira (Licenciado)

Osmar Terra

Vitor Paulo
PTdoB

3 vagas

Teresa Surita

Antonio Bulhões

Rosinha da Adefal

1 vaga

1 vaga
PSDB
Andreia Zito

3 vagas

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6276
FAX: (61) 3216-6225

Eduardo Barbosa
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 8035, DE 2010, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 2011-2020 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Jorginho Mello
PP
Aline Corrêa

Iracema Portella

Cida Borghetti

Rebecca Garcia
DEM

Efraim Filho

2 vagas

Presidente: Lelo Coimbra (PMDB)
1º Vice-Presidente: Teresa Surita (PMDB)
2º Vice-Presidente: Nelson Marchezan Junior (PSDB)
3º Vice-Presidente: Alex Canziani (PTB)
Relator: Angelo Vanhoni (PT)
Titulares

Professora Dorinha Seabra Rezende

PT

PR
Paulo Freire

2 vagas

Angelo Vanhoni

Alessandro Molon

Emiliano José

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Romário

Domingos Neto

Sandra Rosado

Artur Bruno

Fátima Bezerra

PSB

Biffi
Dr. Rosinha vaga do PRB

Newton Lima

Gilmar Machado

Jose Stédile
PMDB

PDT
Sueli Vidigal

Flávia Morais
Bloco PV, PPS

Carmen Zanotto

Suplentes

Antônio Roberto

Lelo Coimbra

Eliseu Padilha

Professor Setimo vaga do PMN

Gabriel Chalita

Raul Henry
Renan Filho

Joaquim Beltrão
Pedro Chaves

PMN

Teresa Surita
PSDB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

Eduardo Barbosa

Alfredo Kaefer

Nelson Marchezan Junior

Jorginho Mello

Rogério Marinho

Mara Gabrilli

1 vaga

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6215
FAX: (61) 3216-6225

PP
José Linhares

Esperidião Amin

Waldir Maranhão

(Dep. do PR ocupa a vaga)
DEM

Professora Dorinha Seabra
Rezende

Onyx Lorenzoni

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
APRESENTAR PROPOSTAS EM RELAÇÃO À REFORMA
POLÍTICA.
Presidente: Almeida Lima (PPS)
1º Vice-Presidente: Edinho Araújo (PMDB)
2º Vice-Presidente: William Dib (PSDB)
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (DEM)
Relator: Henrique Fontana (PT)
Titulares

Suplentes

PR

PT

Izalci

Paulo Freire
Ronaldo Fonseca vaga do PP

Neilton Mulim

(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)
PSB
Ariosto Holanda

Luiz Noé

Dr. Ubiali

Severino Ninho

Erika Kokay
Henrique Fontana

Paulo Rubem Santiago

João Paulo Lima

Fernando Ferro

José Guimarães

Luci Choinacki

Ricardo Berzoini

Luiz Alberto

Rubens Otoni

Bloco PV, PPS
Stepan Nercessian

Paes Landim

Alceu Moreira

Danilo Forte

Edinho Araújo

Eduardo Cunha

Newton Cardoso

Andre Moura

Marcelo Castro

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PCdoB

Professor Setimo
Raul Henry

PSDB
Chico Lopes

PRB
Márcio Marinho

Íris de Araújo

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

PSC

Alice Portugal

Vicente Candido

Mauro Benevides

PTB

Hugo Leal

Sibá Machado

PMDB

Marcos Rogério

Alex Canziani

Dalva Figueiredo

Waldenor Pereira

PDT

Antônio Roberto

Bohn Gass

Antonio Carlos Mendes Thame
Eduardo Azeredo

(Dep. do PT ocupa a vaga)

Marcus Pestana

Alfredo Kaefer
Bonifácio de Andrada
Marcio Bittar

William Dib

PCdoB

Romero Rodrigues
PP

Daniel Almeida

Esperidião Amin

PRB

Márcio Reinaldo Moreira

José Otávio Germano

Roberto Balestra

Paulo Maluf

Delegado Protógenes

Vitor Paulo

George Hilton
PMN

2 vagas
(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Simão Sessim

Dr. Carlos Alberto

DEM
Augusto Coutinho

Felipe Maia

Efraim Filho

Mendonça Filho

Pauderney Avelino

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Ronaldo Caiado

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
PR

Luciano Castro

Maurício Quintella Lessa

Ronaldo Fonseca

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

Vicente Arruda

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6214
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL PARA ANALISAR TODOS OS
ARTIGOS AINDA NÃO REGULAMENTADOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
PT

PSB
Cabo Juliano Rabelo

Pastor Eurico

Luiza Erundina

Valadares Filho

Ribamar Alves (Licenciado)

Cândido Vaccarezza
João Paulo Cunha
PMDB

(Dep. do PSD ocupa a vaga)
Osmar Serraglio

PDT
Miro Teixeira

PSDB

Félix Mendonça Júnior

Reguffe

Sueli Vidigal

Bruno Araújo
PDT

Bloco PV, PPS
Alfredo Sirkis

Penna

Almeida Lima vaga do PMDB

Rosane Ferreira

João Dado
Miro Teixeira
PTB

Sandro Alex
Arnaldo Faria de Sá

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Eros Biondini

Jovair Arantes

Paes Landim

PCdoB
Aldo Rebelo (Licenciado)
PRB

PSC
Carlos Eduardo Cadoca

Suplentes

Edmar Arruda

Cleber Verde

PSB
Secretário(a): Cabo Juliano Rabelo
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR AS
PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM
SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA.

Givaldo Carimbão
PDT

Paulo Wagner

Arnaldo Faria de Sá

José Mentor

Décio Lima

Rui Costa (Licenciado)

Andre Moura

Vicentinho

Delegado Protógenes

Danilo Forte

Alceu Moreira

Edio Lopes

Fátima Pelaes
Mendes Ribeiro Filho (Licenciado)
1 vaga
PSDB

João Campos

Fernando Francischini

Reinaldo Azambuja

Wandenkolk Gonçalves

1 vaga

William Dib
PP

Jair Bolsonaro

Arthur Lira

Vilson Covatti

Sandes Júnior

Otoniel Lima

1 vaga
PRP

Jânio Natal

1 vaga

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS
QUE ENVOLVEM OS DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
OCORRIDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO PARÁ.
Coordenador: Cláudio Puty (PT)
Titulares

DEM

Suplentes
PT

2 vagas

1 vaga

Cláudio Puty
Francisco Praciano

PR

1 vaga

Perpétua Almeida
PRB

PMDB

(Dep. do PSD ocupa a vaga)

Antônia Lúcia
PCdoB

Miriquinho Batista

Zeca Dirceu

José Augusto Maia
PSC

Dalva Figueiredo

Paulo Pimenta

Ronaldo Fonseca

1 vaga
PTB

Suplentes

Júlio Campos

João Dado
Bloco PV, PPS

PT

Ronaldo Benedet

Pastor Eurico

Vieira da Cunha

Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Edio Lopes (PMDB)
Titulares

Gonzaga Patriota

PCdoB
(Dep. do PMN ocupa a vaga)
(Dep. do PTdoB ocupa a vaga)

Delegado Protógenes
PSOL

Jean Wyllys

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

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA PARA FISCALIZAR AS ENTRADAS DE
PRODUTOS ORIUNDOS DO JAPÃO NO PORTO DE SANTOS.

Titulares

Coordenador: Roberto Santiago (PSD)
Titulares

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

Suplentes
Alessandro Molon

PSDB

PSDB

Carlos Sampaio
Otavio Leite

PSD

PR

Ricardo Izar
Anthony Garotinho

Roberto Santiago

DEM
Secretário(a): Valdivino
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225

Rodrigo Maia
PDT
Miro Teixeira

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

PSC
Hugo Leal

Secretário(a): Titulares

Suplentes
PMDB

Washington Reis
PR

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

Anthony Garotinho
PDT

Titulares

Miro Teixeira

PT
PTB

Alessandro Molon

Walney Rocha

PSD
PV

Dr. Aluizio

Suplentes

Arolde de Oliveira
Liliam Sá
PSB

Secretário(a): -

Coordenador: Dr. Aluizio (PV)

Glauber Braga
PDT

Titulares

Marcelo Matos

Suplentes
PT

PSC

Alessandro Molon

Filipe Pereira

PSD
PRB

Fernando Torres

Vitor Paulo

PR
Paulo Feijó

Secretário(a): -

PDT
COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR
AS INVESTIGAÇÕES E AÇÕES QUE ESTÃO SENDO
DESENVOLVIDAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO ACERCA
DAS APREENSÕES DE LIXO HOSPITALAR, NO PORTO DE
SUAPE/PE, IMPORTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA POR UMA EMPRESA PERNAMBUCANA

Marcelo Matos
PCdoB
Delegado Protógenes
PV

Coordenador: José Augusto Maia (PTB)
Dr. Aluizio
Titulares

Suplentes
PT

Secretário(a): -

Fernando Ferro
PMDB

GRUPO DE TRABALHO COM VISTAS A APERFEIÇOAR A
LEGISLAÇÃO ELEITORAL A VIGORAR A PARTIR DO
PRÓXIMO PLEITO MUNICIPAL DE 2012.

Marllos Sampaio
PSDB
Titulares

João Campos

Suplentes
PT

PTB
Rubens Otoni

José Augusto Maia

PMDB

PCdoB
Marcelo Castro

Delegado Protógenes

PSDB

PV
Dr. Aluizio

Marcus Pestana
DEM

Secretário(a): -

Ronaldo Caiado

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

Secretário(a): -

GRUPO DE TRABALHO QUE PROMOVE A CÂMARA DE
NEGOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL DESTINADA A DISCUTIR PROPOSTAS QUE

INTERESSAM À CLASSE TRABALHADORA E AOS
EMPRESÁRIOS.
Coordenador: Eduardo Gomes (PSDB)
Titulares

Suplentes
PT

Vicentinho
PSDB
Carlos Sampaio
Eduardo Gomes
PSD
Ademir Camilo
Arolde de Oliveira
Eduardo Sciarra
Guilherme Campos
Paulo Magalhães
Roberto Santiago
PSB
Júlio Delgado
PDT
Paulo Pereira da Silva
PTB
Jorge Corte Real
PCdoB
Assis Melo

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: (61) 3216-6206
FAX: (61) 3216-6225
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